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Datum: 17. februar 2020 

 

 

 

                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v četrtek, 06. 02. 2020, ob 19.00 uri v posebni 

sobi gostilne Strnad na Hotemežu pri Radečah. 

 

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

Jurij Aškerc in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten:  Živko Jović, Stanka Jurkošek 

Ostali prisotni: Aleksander Knavs in Janko Bec (člana NO OO SŽPS Zidani Most) 

 

 

Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil, ugotovil, da je OO sklepčen, in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 17. 10. 2019 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS 

3. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most SŽPS  

4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2019 

5. Finančni plan za leto 2020 

6. Plan dela za leto 2020 

7. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 15/2019 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 10. 06. 2019.) je 

realiziran. 

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.)  je realiziran. 

Sklep št. 17/2019 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

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.) je realiziran. 

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.)  je realiziran. 
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Sklep št. 20/2019 (Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična 

voščilnica.) je realiziran. 

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.) je 

realiziran. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 01/2020: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 17. 10. 2019. 

     

         

     2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

 

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

 

- Prednovoletno srečanje v  restavraciji Guliver pri Rimskih Toplicah 20. decembra je ocenil 

kot dobro organizirano in zelo dobro obiskano.   

- Pri članstvu je bilo dobro sprejeto obdarovanje ob koncu leta, ki smo ga pripravili in 

financirali iz sredstev OO. Poleg kulinaričnega darila smo nabavili še bandane - promocijske 

rutke z napisom OO Zidani Most. Precej več pripomb in komentarjev je bilo glede darila, ki 

smo ga prejeli iz glavne pisarne. O tem bo na predlog predsednika NO SŽPS na naslednji seji 

razpravljal tudi GO SŽPS.  

- Vsi člani OO so dobili praznično voščilo. 

- Člani, ki so imeli nočno s starega na novo leto, so prejeli tradicionalno darilo našega OO - 

darilni bon ter copate z napisom in logotipom sindikata.  

- Predsednik je predstavil nov dogovor, ki so ga dosegli sindikati in ki govori o povečanju 

plače (01. 07. 2020 - 1%, 01. 01. 2021 - 1 % in 01. 01. 2022 - 1 % ), izplačilu za poslovno 

uspešnost (božičnica), …   

- Potekajo pogajanja glede spremembe KPDŽP. Bistveni členi za nas so glede odmora med 

delom (zaenkrat ti členi niso usklajeni) in sprememba dodatkov na nočno, nedeljsko, 

praznično delo. 

- Konec preteklega leta so potekale volitve v svete delavec v vseh družbah SŽ. Liste 

kandidatov so bile skupne z drugimi sindikati. Vsak sindikat je imel toliko kandidatov,   

kolikor je po članstvu zastopan v  posamezni odvisni družbi. Vsi naši predlagani kandidati so 

bili tako izvoljeni, in sicer v infrastrukturi šest članov, v tovornem prometu, potniškem 

prometu, ŽIP-u in SŽ, d. o. o., pa po en kandidat. Delavski direktor v infrastrukturi še naprej 

ostaja Matjaž Skutnik, predsednik Sveta delavcev infrastrukture pa je postal Bojan Gajšek. 

Predsednik OO SŽPS Zidani Most še naprej ostaja poklicni član sveta delavcev infrastrukture 

za polovičen delovni čas.  

- Dopis, ki so ga lani posredovali prometniki postaje Zidani Most, je vseboval probleme, s 

katerimi se soočajo na delovnem mestu. Nekatere stvari so se rešile, za tiste, ki pa še niso, je 

bil ustreznim službam ponovno poslan dopis.   

- Sindikat si intenzivno prizadeva, da se ukine prodaja vozovnic s strani prometnikov na 

glavnem prometnem železniškem križu. 

- Sebastjan Strašek se imenuje za postajnega zaupnika za postaje Breg, Sevnica, Blanca in 

Brestanica.    

- V mesecu februarju končuje šolanje generacija prometnikov in prihajajo na postaje na 

praktično usposabljanje. Prav tako se v sredini februarja pričenja nov ciklus šole za 

prometnike. 
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- V letu 2019 se je povečalo članstvo v OO Zidani Most za 29 novih članic in članov (leta 

2018 je bilo povečanje za 27). Bilo je tudi nekaj odhodov: upokojitve, čakanje na delo, prehod 

v drug OO - zaradi premestitev v službi …   

- Ob prazniku - dnevu žena je v soboto, 14. marca,  predvideno srečanje in izlet naših članic v 

organizaciji OO Celje. Naš OO ima trenutno 21 članic. 

- V mesecu aprilu je predvidena redna skupščina našega sindikata. Letošnja skupščina je 

volilna, ko se bo volilo novega predsednika sindikata in predsednika NO. Glede na število 

članov, imamo tri delegate iz našega OO. Poleg teh treh se skupščine udeleži tudi predsednik 

NO SŽPS,  ki je tudi iz našega OO.      

- Osrednje družabno srečanje našega sindikata  ob 30-letnici je predvideno za soboto, 23. 

maja, v Festivalni dvorani v Ljubljani. Prav na dan obletnice (22. 01. 2020) je bila slavnostna 

seja GO SŽPS. Ob tej obletnici je izšel tudi prvi Zbornik sindikata, ki je v sliki, besedi in z 

dokumenti predstavil začetke sindikata, 30-letno delo in dogajanje in sedanji trenutek. 

Zbornik so prejeli vsi člani sindikata. Predsednik je predlagal, da se v luči jubileja sindikata 

nabavi tudi nekaj drobnega materiala (pisala, vžigalniki …) z napisom sindikata.   

-  V kratkem bo narejen razrez sindikalnih ur za letošnje leto, na osnovi katerih bo del ur ostal 

za potrebe glavne pisarne, del pa bo razdeljen med OO. Pričakovan je nekako podoben fond 

ur kot preteklo leto.  

- Ob smrti ožjih družinskih članov je do sedaj OO daroval sveče za pokojnika. Smiselno bi 

bilo razmisliti, ali je to še primerno darilo ob smrti. 

    

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 02/2020:  Za delegate skupščine 2020  iz OO SŽPS Zidani Most se imenujejo 

Adolf Teržan, Jure Aškerc in Miran Prnaver.  
Sklep št. 03/2020:  Sebastjan Strašek se imenuje za postajnega zaupnika za postaje Breg, 

Sevnica, Blanca in Brestanica.    

Sklep št. 04/2020:  Ob smrti ožjih družinskih članov prispeva OO SŽPS  namesto  sveč in 

cvetja  30 €  članici/članu, ki je izgubil bližnjega. 

Sklep št. 05/2020:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

     

        

3.  Poročilo predsednika NO OO Zidani Most 

 

Predsednik NO OO Zidani Most Boštjan Povše je podal sledeče poročilo: 

NO OO ZM je preko leta tekoče spremljal poslovanje.  

Potni nalogi so izpolnjeni in žigosani  pravilno. Računi so pregledni in pravilno izdani. Vsa 

dokumentacija poslovanja je ažurno urejena po vrstnem redu.  

Poslovanje OO Zidani Most v letu 2019 je pozitivno. Prenos finančnih sredstev v letu 2020 je 

posledica varčevanja več let.  

NO ugotavlja, da se posluje v skladu s sprejetim finančnim planom. 

S strani predsednika in blagajnika OO ZM  je bil NO posredovan finančni plan za leto 2020. 

Narejen je na realnih postavkah in nanj NO nima pripomb. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 06/2020:  Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most. 
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                              3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2019 

 

Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2019. Poslovanje je 

bilo v letu 2019 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2019 smo porabili manj od 

planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2020. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 07/2020: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2019. 

 

               

       5. Finančni plan za leto 2020 

 

Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2020, na katerega ni bilo pripomb. 

Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 08/2020: Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2020. 

 

 

                                      6.   Plan dela za leto 2020 

 

Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije dela in družabnih 

srečanj našega OO v letu 2020. Strinjali smo se, da se je potrebno potruditi, da se teh srečanj 

udeleži karseda veliko naših članov, da je še posebej pri izletu potrebno imeti v vidu, da se ne 

prekoračijo predvidena sredstva.  

V osnovi pa smo se strinjali, da tudi v letu 2020 izvedemo pomladanski pohod (predvidoma v 

mesecu maju pohod na Vremščico),  jesenski izlet (predvidoma septembra ali oktobra izlet na 

Notranjsko) in prednovoletno srečanje. 

V organizaciji glavne pisarne je v mesecu maju predvideno srečanje vseh članic in članov 

sindikata v Ljubljani, v mesecu marcu srečanje naših članic in poleti pohod v gore ter 

skolesarjenje. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 09/2020: V letu 2020 OO organizira spomladanski pohod,  jesensko druženje - 

izlet in prednovoletno srečanje. 

 

                                              7. Razno 

 

Ni bilo razprave. 

                                                                             Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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