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                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v torek, 14. 06. 2022, ob 20. uri v šolski sobi 

postaje Zidani Most. 

 

Prisotni člani: Sebastjan Strašek, Jernej Kosem, Tatjana Tržan, Živko Jović, Adolf Teržan, 

Marko Celestina in Miran Prnaver 

Opravičeno odsotna:  Boštjan Povše in Uroš Trkaj 

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

naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 22. 02. 2022 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS 

3. Poročilo postajnih zaupnikov 

4. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 9/2022 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 30. 11. 2021.) je realiziran. 

Sklep št. 10/2022: (Za sofinanciranje nabave opreme za izboljšanja delovnih pogojev na 

postaji Sevnica OO sofinancira 100,00 € -20 € po članu) je realiziran.  

Sklep št. 11/2022: (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 12/2022: (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je 

realiziran. 

Sklep št. 13/2022: (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2021.) je 

realiziran. 

Sklep št. 14/2022: (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2022.) je 

realiziran. 

Sklep št. 15/2022: (V letu 2022 OO organizira spomladanski pohod, izlet, popusti na kopanje 

v Rimskih Toplicah in Dobovi ter prednovoletno srečanje.) v fazi realizacije. 

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 16/2022: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 22. 02. 2022. 

 

             

     2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:  
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- Naše članice so ob Dnevu žena prejele bon v vrednosti 30 evrov. 

- Izlet OO Zidani Most, 7. maja  v Velenje in Mozirje je dobro uspel. Odzivi so bili zelo 

pozitivni. 

- Skupščina Sindikata je potekala 11. maja v Ljubljani. Udeležili so se je tudi štirje delegati 

našega OO. Vsi so aktivno in dejavno  nastopili na skupščini tako s pohvalami kot tudi 

kritičnimi ocenami. Nekaj naših predlogov glede spremembe aktov je bilo upoštevanih, žal  

ne vsi. Zaradi odstopa predsednika NO Boštjana Povšeta, so bile na Skupščini  izvedene  

nadomestne volitve. Za člana NO je bil imenovan med drugimi tudi Sebastjan Strašek. 

Veliko debate je bilo tudi o statusu naših upokojenih članov. Na koncu je bil sprejet sklep, da 

to skupino še naprej obdržimo v sindikatu. Poveča pa se članarina iz 5 na 7 evrov mesečno. 

- Družabno srečanje našega sindikata  na letališču Slovenske Konjice v soboto, 4. junija je 

bilo zelo dobro organizirano in izvedeno. Udeležilo se ga je 17 članic in članov našega OO. 

Po dveh leti je članstvo že res močno pogrešalo takšno druženje. OO prispevamo strošek 

izleta med srečanjem, to je 10 € po članu - udeležencu.  

- 16. junija se organizira pohod na Malo goro nad Ribnico. Prijavljenih je tudi 7 naših članov. 

- Letni regres bo predvidoma izplačan 22. junija v višini 2007 €. 

- Prenova plačnega sistema in členov KPDŽP v zadnjem času nista bistveno napredovala. 

- Potekajo intenzivni pogovori in pogajanja sindikatov s poslovodstvom SŽ glede rasti plač ob 

beleženju vse večje inflacije in rasti življenjskih stroškov. 

- Odobrena so sredstva za nabavo izrabljenih delov službene obleke. A na terenu je še kar 

precej težav s tem, predvsem z nabavo ženskih srajc. 

- S strani Službe za vodenje prometa smo prejeli dodatna pojasnila glede obračunavanja 

delovnega časa, izplačila nadur, dopusta… 

- Dokončno je dogovorjeno, da prometniki tudi na regionalnih progah ne bodo več prodajali 

vozovnic. Sicer pa se na postajah nameščajo kartomati. 

- Poteka tečaj za nove prometnike, v jeseni se naj bi začel še en tečaj iz naslova zunanjega 

razpisa. 

- V preteklosti je bilo kar nekaj težav glede pristojnosti policije, ki jih le-ta ima v primeru na 

primer motenj NPr. Zahtevali bomo  natančna pojasnila, katere podatke mora v takih primerih  

prometnik posredovati policiji.   

-  Trenutno ima naš OO 106 članic in članov. Od zadnjega sestanka imamo 6 novih pristopnih 

izjav. Eden član se je upokojil, ena pa je zapustila sistem SŽ. 

 - Lokacija vodenja prometa Zidani Most obsega postaje od Save do Dobove. Ta sprememba 

velja od 1. junija. 

- V maju je na Poljskem potekalo mednarodno srečanje sindikatov V delegaciji SŽPS sta bila 

tudi predsednik OO ZM in predsednik NO OO ZM. 

- Glede neprimernih prostorov sanitarij, ki so marsikje izven postajnega poslopja, je bila 

problematika izpostavljena na seji Sveta delavcev. 

- Glede na sklep prejšnje seje se našemu članstvu  omogoči 50 % popust za kopanje v Aqua 

Romi v Rimskih Toplicah in v Termah Paradiso Dobova. 

- Predlaga se, da za naše članstvo nabavimo sindikalne kape in nogavice s napisom sindikata.    

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje tri sklepe:  

 

Sklep št. 17/2022:  OO SŽPS Zidani Most sofinancira svojim članom karte za kopanje v 

bazenih Aqua Roma v Rimskih Toplicah in Termah Paradiso v Dobovi. Sofinancirajo s 

tri kopalne karte po članu OO, v višini 50% vrednosti karte. Ponudba velja do 20. 9. 

2022.   
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Sklep št. 18/2022:  Za naše članstvo se nabavijo sindikalne kape in nogavice s napisom 

sindikata.   

 

Sklep št. 19/2022:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

 

 

 

                                   3.  Poročilo postajnih zaupnikov 

 

Poleg razprave pri prejšnji točki je bilo s strani zaupnikov izpostavljeno še sledeče: 

Jernej Kosem se je zahvalil za zaupanje, da se je prvič udeležil Skupščine. Zadovoljen je bil s 

sodelovanjem naših delegatov. Bil pa je presenečen glede ostalih delegatov, ki so bili zelo 

malo aktivni v razpravah, razen redkih izjem. 

Na postaji Zidani Most so naročene garderobne omare in klima za zunanjega prometnika. 

Glede na pogovore z nekateri člani, predlaga, da bi tudi mi v prihodnje, poleg ostalih 

družabnih aktivnosti, imeli tudi piknik. 

 

Marko Celestina je povedal, da se na terenu precej sprašuje glede dviga plač. Prav tako je 

predstavil probleme, ki jih imajo prometniki pri svojem delu na postaji Dobova. 

 

Pri tem mu je bilo pojasnjeno, da bi se problemi veliko lažje reševali, če bi bili prometniki 

postaje Dobova bolj številčno vključeni v  »prometniški« sindikat. Ob taki pasivnosti  sindikat 

veliko težje rešuje njihove probleme. Velja še omeniti, da imajo prometniki v Dobovi tako 

imenovani mejni dodatek izrecno po zaslugi sindikata SŽPS. Takrat so celo nekateri drugi 

sindikati, v katerih so bili tudi prometniki, nasprotovali takšni rešitvi. 

     

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 20/2022:  Sprejme se poročilo postajnih zaupnikov. 

 

 

                                              4. Razno 

 

Ni bilo razprave. 

                                    

 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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