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Datum: 11. oktober 2020 

 

 

 

                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v ponedeljek, 05. 10. 2020, ob 19. uri v šolski 

sobi postaje Zidani Most. 

 

Prisotni člani: Boštjan Povše, Sebastjan Strašek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, 

Jurij Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsotna:  Živko Jović in Stanka Jurkošek 

 

Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil. Prenesel je pozdrave članice našega odbora 

Stanke Jurkošek in naše želje po čim hitrejšem in čim boljšem okrevanju. Ugotovil je, da je 

OO sklepčen, in predlagal naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 04. 06. 2020 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS 

3. Novoletna obdaritev članic in članov OO SŽPS 

4. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 10/2020 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 06. 02. 2020.) je realiziran.  

Sklep št. 11/2020 (Za  četrtega delegata skupščine 2020  iz OO SŽPS Zidani Most se imenuje  

Robert L. Horvat.) je realiziran.  

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.)  je realiziran.  

Sklep št. 13/2020 (Ob smrti ožjih družinskih članov OO SŽPS  namesto  sveč in cvetja  

prispeva 50 €  članici/članu, ki je izgubil bližnjega.) je realiziran. 

Sklep št. 14/2020 (Zaradi odpadlega srečanja za naše  članice ob njihovem prazniku 

podarimo vsem članicam bon trgovine DM v vrednosti 20 €.) je realiziran. 

Sklep št. 15/2020  (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.  

Sklep št. 16/2020  (Sklep št. 16/2020: Jesenski izlet (predvidoma septembra) našega OO bo, 

če bodo okoliščine dopuščale, na Notranjsko.) ni realiziran.  

 

 

    Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 17/2020: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 04. 06. 2020. 
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     2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

 

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

 

Epidemija koronavirusa še vedno traja in v marsičem vpliva na naša življenja in na pogoje ter 

način dela. Tako med drugim letos še niso bila podeljena priznanja za 30 let dela na železnici. 

 

V začetku julija je potekala volilna skupščina.  Štirje delegati OO Zidani Most so na njej 

aktivno sodelovali. Predsednik sindikata je ponovno postal Milorad Šljivić, nadzorni odbor pa 

še naprej vodi naš član Boštjan Povše. Predsednik OO Zidani Most je na skupščini prejel 

posebno priznanje za delo v OO. 

 

Na izredni seji se je sestal GO in sprejel sklep, da ne gre v podpis Dogovora, povezanega s 

koronavirusom. Pri pripravi Dogovora nismo sodelovali in v njem so številne nejasnosti, na 

katere nismo dobili odgovora. V praksi se že kažejo posledice sprejetega Dogovara: 

spremenjeni nastopi služb predvsem na stranskih progah, ukinjen terenski dodatek … 

 

Na korespondenčni seji je GO imenoval sindikalne zaupnike, ki po zakonu uživajo posebno 

varstvo. To so postali člani GO, ki so obenem predsedniki OO-jev. 

 

Na redni seji v začetku oktobra je GO obravnaval nov Dogovor glede skrajšanega delovnega 

časa in ga podpira. 

 

Predsednik OO je poslal članom GO dopis, s katerim se ne strinja z načinom in postopkom 

sprejetega sklepa na izredni seji, glede nabave novoletnih daril, saj je GO posegel v finančno 

poslovanje OO, ne da bi imeli predsedniki OO  mnenje svojih matičnih odborov. Prav tako je 

sklep GO obšel sklep letošnje skupščine.  

 

Po nepodpisu Dogovora v mesecu avgustu so se odnosi med našim sindikatom in ostalimi 

sindikata podpisniki Dogovora poslabšali.  

 

Trenutno končuje tečaj ena skupina kandidatov za prometnika, nato nastopi izobraževanje 

skupina, ki je bila izbrana na zunanjem razpisu. 

 

Praznovanje 30-letnice našega sinidkata, ki je bilo prestavljeno na 24. 10. 2020, je zaradi 

koronavirusa dokončno odpovedano. 

 

Periodični izpiti so za nami. Bilo je nekaj pripomb glede različnih načinov poteka izpitov na 

različnih lokacijah. Kar nekaj delavcev izpitov ni naredilo v prvem roku. 

 

Od zadnje seje OO se je članstvo v našem OO povečalo za deset in je trenutno stanje 98.  V 

tem času smo imeli eno upokojitev, dva člana  pa sta izstopila pred pričakovano upokojitvijo. 

 

Predsednik je predlagal, da se sprejme ustrezen sklep glede daril, ki bi jih prejeli naši člani ob 

odhodu v pokoj. 

 

Podano je bilo poročilo, kateri naši upokojeni člani so plačali letošnjo članarino. 
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Glede na prihajajoče upokojitve, daljše bolniške in povečanje članstva, je potrebno do 

naslednje seje izbrati nekatere nove postajne zaupnike.  Prav tako je potrebno določiti novega 

podpisnika nalogov za predsednika OO.   

 

Zaradi slabe epidemiološke slike glede koranavirusa se tradicionalni jesenski izlet OO 

odpove. Prihranjena sredstva se namenijo za novoletna darila članstvu. 

 

Planinski pohod na Celjsko kočo in Resevno je bilo organizirano  v mesecu juniju. Če bodo 

vreme in razmere dopuščale, bo organiziran tudi pohod na Viševnik, in sicer 19. oktobra. 

Zahvala našemu neutrudnemu vodniku Dolfiju Teržanu za vso organizacijo in strokovno 

vodenje. 

 

Predsednik je prosil zaupnike, da na terenu spremljajo delo in probleme svojih članov in o 

tem po potrebi obveščajo predsednika OO oziroma območni odbor. 

 

Sindikalne ure, ki nam po razrezu pripadajo, bodo razdeljene članom OO do konca leta za 

njihovo delo in pomoč v OO. 

 

Na zadnji seji GO je potekala tudi razprava glede nerešenega odmora med delom. Čas za 

morebitno tožbo se počasi izteka (možno še v letu  2021). 

 

Predsednik je ob koncu svojega poročila dal v razmislek predlog, da bi morda naslednje leto 

naš OO sofinanciral karte za kopanje v bazenih Aqua Roma v Rimskih Toplicah. 

  

    

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 18/2020:  Našim članicam in članom se v primeru, ko ostanejo člani do 

upokojitve, podeli darilo, in sicer za 10 ali večletno članstvo se podeli spominska plaketa, 

ostalim pa priložnostno darilo.  

 

Sklep št. 19/2020: Do naslednje seje naj se poišče nove  postajne zaupnike, ki 

nadomestijo tiste, ki se upokojijo, ali pa je nastala potreba po novih zaupnikih, glede na 

obseg članstva. Podpisnik nalogov za predsednika OO je od 10. oktobra dalje Tatjana 

Tržan.   

 

Sklep št. 20/2020:  Zaradi slabe epidemiološke slike glede koranavirusa se tradicionalni 

jesenski izlet OO odpove. Prihranjena sredstva se namenijo za novoletna darila 

članstvu. 

 

Sklep št. 21/2020:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

  

 

 

                      3. Novoletna obdaritev članic in članov OO SŽPS  

 

 

Pri tej točki je predsednik predlagal, da je potrebno sprejeti sklep, da se zaradi slabe 

epidemiološke slike glede koronavirusa tradicionalno prednovoletno srečanje OO odpove.   

 

Potrebno se je dogovoriti in sprejeti sklep, kaj vse še financiramo za darilo iz sredstev OO,  

poleg darila iz glavne pisarne (nahrbtnik). Predsednik OO je predlagal naslednja darila: 
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bombažno jopo, USB ključek s povzetkom fotografij 30-letne zgodovine našega sindikata, 

pisalo in vžigalnik z napisom sindikata, razkužilo (0,5 l) za razkuževanje rok, zaščitne maske 

ter podobno kulinarično darilo kot pretekla leta. 

Člani OO so se strinjali, da gremo v nabavo vseh predlaganih artiklov, tudi če nekoliko 

presežemo planirana  sredstva. Letos žal ni bilo mogoče organizirati izleta in zaključka ob 

koncu leta, zato je prav, da vse članice in člani iz tega naslova prejmejo nekaj več.  

Predsednik je predlagal, da darila OO prejmejo tisti, ki so člani OO Zidani Most na dan 31. 

10. 2020 ali so se v letu 2020 upokojili in so bili člani OO Zidani Most do konca zaposlitve na 

SŽ.  

Darila OO prejmejo tudi tisti  upokojeni člani OO Zidani Most, ki so v letošnjem letu 

poravnali članarino. 

 

Pod to točko je bilo še predlagamo, da se vsem našim članicam in članom na domači naslov 

pošlje praznična voščilnica in da delavci, člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno 

izmeno s starega na novo leto 2021, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 

evrov. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 22/2020: Zaradi slabe epidemiološke slike glede koronavirusa se tradicionalno 

prednovoletno srečanje OO odpove.   

 

Sklep št. 23/2020: Poleg darila iz glavne pisarne (nahrbtnik) vse članice in člani OO 

SŽPS Zidani Most prejmejo še darila, ki jih financira OO SŽPS Zidani Most. Darila OO 

Zidani Most bodo predvidoma  obsegala: bombažno jopo, USB ključek s povzetkom 

fotografij 30-letne zgodovine našega sindikata, pisalo in vžigalnik z napisom sindikata, 

razkužilo  (0,5 l) za razkuževanje rok, zaščitne maske ter kulinarično darilo, kot 

pretekla leta.  

Darila OO prejmejo tisti, ki so člani OO Zidani Most na dan 31. 10. 2020 ali so se v letu 

2020 upokojili in so bili člani OO Zidani Most do konca zaposlitve na SŽ.  

Darila OO prejmejo tudi tisti  upokojeni člani OO Zidani Most, ki so v letošnjem letu 

poravnali članarino. 

 

Sklep št. 24/2020: Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična 

voščilnica.  

 

Sklep št. 25/2020:  Delavci, člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s 

starega na novo leto 2021, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov. 

 

 

 

                                                       4. Razno 

 

Predsednik se je ob bližajočem odhodu našega podpredsednika Jureta Aškerca v poklicno 

pokojnino zahvalil za njegov neprecenljiv prispevek pri delu v našem OO. Zaželel mu je vse 

dobro na nadaljnji življenjski poti z željo, da se v prihodnje še srečujemo in ohranjamo stike. 

Izročil mu je zahvalno plaketo za dolgoletno članstvo in sledilo je še spominsko 

fotografiranje.   

 

                                                                              

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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