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                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v četrtek, 11. 02. 2021, ob 19. uri v šolski sobi 

postaje Zidani Most. 

 

Prisotni člani: Boštjan Povše, Sebastjan Strašek, Tatjana Tržan, Živko Jović, Uroš Trkaj, 

Adolf Teržan, Jernej Kosem. Marko Celestina in Miran Prnaver 

Opravičeno odsotna:  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 05. 10. 2020 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS 

3. Poročilo predsednika  NO OO SŽPS Zidani Most 

4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2020 

5. Finančni plan za leto 2021 

6. Plan dela za leto 2021 

7. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 17/2020 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 04. 06. 2020.) je realiziran. 

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.) je realiziran.  

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.) je realiziran. 

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

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

realiziran. 

Sklep št. 21/2020 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

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

prednovoletno srečanje OO odpove.) je realiziran.  

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-
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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.) je realiziran.  

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

voščilnica.) je realiziran. 

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.) je realiziran. 

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 1/2021: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 05. 10. 2020. 

 

             

     2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

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

 

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

financirali iz sredstev OO. Darila OO Zidani Most so 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. 

Predsednik se je zahvalil  vsem zaupnikom, ki so pomagali pri pripravi in razdelitvi daril. 

- 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.  

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

ter način dela. Pojavljajo se tudi klici članstva, ki izražajo določena nezadovoljstva in kritike, 

ki pa so verjetno bolj posledica stisk in krize, ki jo trenutno kot družba doživljamo. Po drugi 

strani pa se med zaposlenimi ponekod opaža ne dovolj natančno spoštovanje trenutnih 

ukrepov, predvsem glede nošenja mask. 

- Na osnovi sklepa prejšnje seje bosta danes imenovana dva nova postajna zaupnika, in sicer 

za postajo Zidani Most ter za postaje Brestanica, Krško, Brežice in Dobova.  

- Ker se je dosedanji podpredsednik OO upokojil, je bila za to mesto predlagana Tatjana 

Tržan.  

- Konec leta poteče mandat tej sestavi OO in se bodo izvedle volitve. 

- Predsednik je poročal o stanju članstva v OO. Trenutno ima OO Zidani Most 99 članic in 

članov. V letu 2020 se je članstvo povečalo za 26 (v letu 2019 za 29 in v letu 2018 za 27 

članic in članov). Izraženo je bilo zadovoljstvo ob takšnem povečanju članstvu. Se je pa res 

tej tematiki posvetilo precej časa in dela v preteklih letih. 

- Upokojenih članov je na seznamu šest. Povabilo se jih bo, da tisti, ki bi še želeli ostati člani, 

vsaj del letošnje članarine poravnajo do konca meseca marca. 

- Po nekajmesečni prekinitvi se nadaljujejo pogajanja glede spremembe KPDŽP.  

- Dogovora glede skrajšanega delovnega časa v času epidemije in pravicah zaposlenih v 

tovornem prometu ob prodaji dela te družbe je naš sindikat podpisal. 

- Poslovna uspešnost (božičnica) za preteklo leto ni bila izplačana. Uradno tudi ni bilo nikoli 

govora o tem.  So pa res na terenu krožile različne informacije, ki so vnesle kar nekaj nemira 

in nezadovoljstva med zaposlenimi. 
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- Potem ko nismo bili (SŽPS) več vabljeni na sestanke kolegijev SSŽ (Sindikati slovenskih 

železnic) in smo bili nekako izločeni iz sodelovanja z drugimi sindikati, smo z novembrom 

prenehali plačevati članarino v SSŽ. Posledično nas je  SSŽ januarja letos izključil iz svojega 

članstva. O nastali situaciji bo predsednik SŽPS obvestil  našega generalnega direktorja, z 

željo, da se dogovorimo, kako bo potekalo sodelovanje in usklajevanje v bodoče. 

- Problematika odmora med delom še vedno ni rešena. Se pa izteka zakonski čas za vložitev 

morebitne tožbe. Glede tega bo moral sindikat v kratkem sprejeti odločitev oziroma smernice,  

kako rešiti ta problem. 

- V januarju in februarju je potekalo redno izobraževanje za izvršilno osebje, ki pa je bilo v 

povezavi z izrednimi periodičnimi izpiti. In to zato, ker lanskega leta ni bilo vseh ciklusov 

izobraženj zaradi epidemije. Bilo je kar nekaj pripomb na izvedbo izpitov, pozno obveščanje 

o tem, neodzivnost sindikata … Predvsem pa bi se lahko in moralo v teh epidemioloških časih 

izvesti šolanje na daljavo (Zoom), kot  poteka večina zadev v tem času. Sicer pa potekajo 

razgovori (priprava sprememb), da bi imeli letos  samo še dva ciklusa izobraževanj. 

- V potniškem prometu je v zadnjem času nastalo nekaj težav  ob spreminjanju turnusov 

vlakospremnikom. S pomočjo glavne pisarne smo večino problemov uspešno rešili. 

- Zaključuje se šolanje (na daljavo po Zoomu) skupine prometnikov. 

- V zadnjem času je prišlo do nekaj premestitev prometnikov (Trbovlje, Zidani Most, Sevnica, 

Dobova ...). Kolikor se je dalo, so se upoštevale želje zaposlenih. 

- Predsednik je predlagal, da naš OO predlaga spremembo 12. člena Pravilnika o financiranju 

in razporejanju denarnih sredstev, ki je v enem delu precej nelogičen. 

- Letos še ni bila sklicana seja GO, skupščina pa naj bi bila v aprilu. Vse je odvisno od 

epidemiološke slike v naši državi. Naš OO ima glede na število članov 4 delegate na 

skupščini. Poleg teh se skupščine udeleži tudi Boštjan Povše,  ki je predsednik NO. 

- Kriterij za število in razdelitev ur za sindikalno delo naj bi bili takšni kot v preteklosti. 

- Ker tudi letos ne bo druženja in izleta za naše članice ob dnevu žena, bo podan predlog, da 

so jim podari bon v vrednosti 30,00 €. 40 % prispeva OO, ostalo glavna pisarna. Naš OO bo 

bon izročil skupaj z voščilnico. 

- Če bodo razmere dopuščale, bo letošnje družabno srečanje za vse članstvo na Dolenjskem, 

predvidoma na Otočcu. 

- Spomladanski pohod, ki je lanskega leta odpadel, je predviden na Vremščico. 

- Podan je bil predlog, da bi v letni sezoni OO sofinanciral karte za kopanje v bazenih Aqua 

Roma v Rimskih Toplicah in Termah Paradiso v Dobovi. Predsednik zadolžen, da prouči 

možnosti in pogoje za nabavo kart. 

- Predsednik je na koncu svojega poročila predlagal, da se članstvo ob 30-letnici naše 

samostojne Slovenije obdari s primernim darilom, na primer z državno zastavo.   

  

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 2/2021:  Jerneja Kosma se imenuje za postajnega zaupnika za postajo Zidani 

Most in Marka Celestino za postajnega zaupnika postaj Brestanica, Krško, Brežice in 

Dobova.    

 

Sklep št. 3/2021: Tatjano Tržan se imenuje za podpredsednico OO SŽPS Zidani Most.   

 

Sklep št. 4/2021:  Za delegate skupščine 2021  iz OO SŽPS Zidani Most se imenujejo 

Adolf Teržan, Jernej Kosem, Sebastjan Strašek  in Miran Prnaver.  

 

Sklep št. 5/2021:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 
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                                   3.  Poročilo predsednika NO OO Zidani Most 

 

 NO je pregledal finančno poslovanje v letu 2020. 

Glede na finančni plan 2020, je presežen le konto nepredvideni stroški (ker se to ponavlja že 

drugo leto, je  ta postavka pravilno planirana v finančnem planu za leto 2021). 

Vsi potni nalogi so izpolnjeni in žigosani ter podpisani pravilno. Računi so pregledni, 

pravilno izdani. 

Obračun potnih stroškov in dnevnic, izplačanih v letu 2020, ki so jih prejeli člani območne 

organizacije ZM, smo prejeli prikazane v preglednem seznamu. 

V leto 2021 območna organizacija  prenaša 3918,21 €. 

 

Posredovan nam je bil tudi finančni plan za leto 2021. Narejen je na realnih postavkah (glede 

na trenutno situacijo v državi ter na število članov območnega odbora). Predlagamo, da se v 

bodoče postavka »družabna srečanja«  bolj razčleni (npr.: organizacija oz. obdarovanje ob 8. 

marcu, jesenski izlet, novoletna obdaritev ...). 

                                              

Vse pohvale blagajniku za pregledno in urejeno dokumentacijo. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 06/2021:  Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most. 

 

 

                                 4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2020 

 

Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2020. Poslovanje je 

bilo v letu 2020 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2020 smo porabili manj od 

planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2021. 

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 07/2021: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2020. 

 

               

             5. Finančni plan za leto 2021 

 

Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2021, na katerega ni bilo pripomb. 

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

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 08/2021: Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2021. 

 

 

                                          6.   Plan dela za leto 2021 

 

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

srečanj našega OO v letu 2021. Letos, ko smo zaenkrat še sredi epidemije,  je zelo težko 

predvidevati, kaj od planiranega se bo lahko uresničilo. Strinjali pa smo se, da se je potrebno 

potruditi, da se srečanj udeleži karseda veliko naših članov, da je še posebej pri izletu 

potrebno imeti v vidu, da se ne prekoračijo predvidena sredstva.  
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V osnovi pa smo se strinjali, da tudi v letu 2021, če bodo razmere to dopuščale, izvedemo 

pomladanski pohod (predvidoma na Vremščico),  jesenski izlet (predvidoma septembra ali 

oktobra izlet na Notranjsko) in prednovoletno srečanje. 

V organizaciji glavne pisarne je predvideno družabno srečanje vseh članic in članov sindikata 

na Dolenjskem in poleti pohod v gore ter kolesarjenje. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 09/2021: V letu 2021 OO organizira spomladanski pohod,  jesensko druženje - 

izlet in prednovoletno srečanje. 

 

                                              7. Razno 

 

Novima postajnima zaupnikoma so bila predstavljena dela in naloge, ki jih prevzemata kot 

postajna zaupnika, vsak za svoje območje. 

                                                                              

 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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