Datum: 09. oktober 2021
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v torek, 05. 10. 2021, ob 19.30 uri v šolski
sobi postaje Zidani Most.
Prisotni člani: Boštjan Povše, Sebastjan Strašek, Živko Jović, Uroš Trkaj, Adolf Teržan,
Jernej Kosem, Marko Celestina in Miran Prnaver
Opravičeno odsotni: Stanka Jurkošek in Tatjana Tržan
Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil. Opravičil je odsotni članici in ugotovil, da je
OO sklepčen, in predlagal naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Poročilo postajnih zaupnikov
Novoletna obdaritev članic in članov OO SŽPS Zidani Most
Razpis volitev v OO Zidani Most
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 10/2021 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 11. 02. 2021.) je realiziran.
Sklep št. 11/2021 (Na postaji Trbovlje se sofinancira nakup hladilnika v vrednosti
110, 00 €.) je realiziran.
Sklep št. 12/2021 (Vsi naši člani (stanje 31. 5. 2021) prejmejo ob dnevu državnosti zastave
države Slovenije velikosti 150 cm x 75 cm.) je realiziran.
Sklep št. 13/2021 (Našim članom se sofinancira nabava kolesarskih sindikalnih dresov v
višini približno 50 % vrednosti.) je realiziran.
Sklep št. 14/2021 (OO sofinancira karte za kopanje v bazenih Aqua Roma v Rimskih
Toplicah in Termah Paradiso v Dobovi. Sofinancirata se dve kopalni karti po članu v višini
50% vrednosti karte. Ponudba velja do 30. 9. 2021.) je realiziran.
Sklep št. 15/2021 (Če bodo razmere dopuščale, se v začetku septembra organizira izlet
našega OO v muzej v Pivko.) je realiziran.
Sklep št. 16/2021 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 17/2021 (Sprejme se poročilo postajnih zaupnikov.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli:
Sklep št. 18/2021: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 07. 06. 2021.
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2. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Naslednja redna seja Glavnega odbora sindikata je sklicana za 14. oktobra, kjer se bo
obravnavala trenutna aktualna problematika.
- Glede sprememb KPDŽP v zadnjem času ni bilo v pogajanjih doseženega bistvenega
napredka. Nekateri členi sprememb so še vedno neusklajeni.
- Problematika glede nemožnosti koriščenja odmora med delom (predvsem prometniki in
progovni prometniki) še vedno ni rešena in se trenutno v luči težav, ki jih povzroča epidemija,
ni obravnavala na kakšnih sestankih pri delodajalcu.
- Za novo službeno obleko je opravljen razpis in trenutno zadeva še vedno ni realizirana.
- V zadnjem času je bilo precej aktivnosti namenjenih reševanju problemov nekaterih naših
članov, ki jih po daljši bolniški in vrnitvi na delo z omejitvami, želi delodajalec prestaviti v
družbo ŽIP.
- Regres je bil tudi letos izplačan v roku in to v višjem znesku kot preteklo leto.
- Problematika postaj, ki so jih na prejšnji seji posredovali postajni zaupniki, so bile
posredovane naprej. Nekaj zadev se je že rešilo. Predvsem investicije pa bodo dane v plan za
prihodnje leto.
- Predsednik je poročal o stanju članstva v OO. Trenutno ima OO Zidani Most 104 članice in
člane. Od zadnje seje so se našemu OO pridružili trije novi člani. Trije naši člani pa so ob
odhodu na delo na drugo območje prestopili v drug OO.
- Ker razmere niso dopuščale, je bilo letošnje družabno srečanje za vse članstvo na
Dolenjskem, na Otočcu, odpovedano. Tako, kot na žalost, preteklo leto.
- V okviru obiska ministra za infrastrukturo v Sevnici, se je predsednik OO srečal z
ministrom. Predvidene so večje investicije na progi Zidani Most – Dobova in to v vrednosti
cca. 500. mio €. Posledica modernizacije pa bo verjetno tudi vpeljava daljinsko vodenega
prometa in posledično ukinitev zasedenosti določenih postaj s prometnikom.
- Vse članstvo našega OO je prejelo ob 30. letnici naše države zastave države Slovenije
velikosti 150 cm x 75 cm.
- Nabavili so se novi sindikalni kolesarski dresi. Tiste, ki so bili interesenti, se jim je na
osnovi sklepa OO delno sofinancirala nabava s strani OO. V takšnih primerih (kolesarski
dresi, ki jih naši člani nosijo na sebi) gre tudi za promocijo našega sindikata.
- Jesenski pohod na Viševnik se bo ob ugodnem vremenu in zadostni prijavi pohodnikov
organiziral v soboto, 9. oktobra.
- V tem času poteka šolanje nove skupine 16 prometnikov, ki so bil izbrani na osnovi
notranjega razpisa.
- V letni sezoni 2021 je OO sofinanciral karte za kopanje v bazenih Aqua Roma v Rimskih
Toplicah in Termah Paradiso v Dobovi.
- Po dveh letih nam je uspelo organizirati izlet našega OO. Ogledali smo si vojaški muzej v
Pivki in gozdarsko hišo v Mašunu, v osrčju snežniških gozdov, na višini več kot 1000 m.
Udeleženci so bili z izvedbo izleta in ogledanim zelo zadovoljni.
- Kriteriji za število in razdelitev ur za sindikalno delo so takšni kot v preteklosti in bodo do
konca leta razdeljeni, glede na opravljeno delo v naši OO.
- V preteklem mesecu je bilo kar nekaj aktivnosti, da smo od vseh članov pridobili ustrezne
podatke (mere) za velikost jaken, ki bodo letošnje novoletno darilo sindikata.

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 19/2021: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
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3. Poročilo postajnih zaupnikov
Postajni zaupniki so podali naslednje poročilo in opozorili na probleme, ki jih imajo vsak na
svojem območju.
Boštjan Povše je povedal, da na postaji Sevnica potekajo gradbena dela, ki pa bistveno ne
vplivajo na vodenje prometa.
Jernej Kosem je izpostavil, da ostaja še nekaj zadev odprtih, ki jih je povedal že na zadnjem
sestanku. Težave pa je v zadnjem času zaslediti z delom vlakospremnikov pri prestopanjih
potnikov in zvezah vlakov, kjer je komunikacija in sodelovanje vlakospremnikov včasih
pomanjkljivo.
Adolf Teržan je poročal, da so že od junija poškodovana vrata v čakalnico, prav tako ni jasnih
navodil glede uporabe čakalnice, ko je potniška blagajna zaprta. Zelo jih moti (zaradi hrupa)
še ena omarica GSMR, ki je bila na novo postavljena v prometnem uradu.
Sebastjan Strašek je opozoril, da glede na njegove informacije, je še vedno pokvarjen
štedilnik na postaji Breg. Sedaj, ko je postavljen vetrolov, prihaja skozi stekla svetloba v
prometni urad, ki moti pri delu. Slabo se vidi in teže je delati z varnostno napravo.
Marko Celestina je spraševal glede terenskega dodatka pri nadomeščanju. Kdaj naj bi se zopet
začel izplačevati? Predsednik mu je pojasnil, da je to povezano z dogovorom iz lanskega leta,
ki ga sicer naš sindikat ni podpisal.
Živko Jović je opozoril na podobne težave kot v Trbovljah, glede zaklepanja čakalnice.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 20/2021: Sprejme se poročilo postajnih zaupnikov.

4. Novoletna obdaritev članic in članov OO SŽPS Zidani Most
Pri tej točki je predsednik predlagal, da je potrebno sprejeti sklep, da če bo zaradi omejitvenih
pogojev tradicionalno prednovoletno srečanje OO odpovedano, da se ta sredstva namenijo za
novoletno darila našim članicam in članom.
Letošnje novoletno darilo iz glavne pisarne bo jakna in dežnik. Strošek teh daril se bo delil v
razmerju 80 % glavna pisarna in 20 % OO. Vsi člani prejmejo tudi planerčke, koledarji pa
bodo razdeljeni na delovna mesta.
Predsednik OO je predlagal, da se dogovorimo, kaj bi še bilo dodatno darilo našega OO, če ne
bo prednovoletnega srečanja. Po krajši razpravi je prevladalo mnenje, da bi bilo najbolj
primerno darilo podobno kot pretekla leta – kulinarično darilo, vino, kava….
Nabavile so bodo tudi posebne darilne vrečke, v luči 30 letnice naše domovine Slovenije.
Predsednik je predlagal, da darila OO prejmejo tisti, ki so člani OO Zidani Most na dan 30.
11. 2021.
Darila OO (razen jakne) 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 2022, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20
evrov.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 21/2021: Če bo tradicionalno prednovoletno srečanje OO odpovedano, se ta
sredstva namenijo za novoletna darila članstvu.
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Sklep št. 22/2021: Poleg darila iz glavne pisarne (jakna in dežnik) 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: kulinarično darilo, vino, kava,… podobno kot
pretekla leta.
Darila OO prejmejo tisti, ki so člani OO Zidani Most na dan 30. 11. 2021.
Darila OO (razen jakne) prejmejo tudi tisti upokojeni člani OO Zidani Most, ki so v
letošnjem letu poravnali članarino.
Sklep št. 23/2020: Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična
voščilnica.
Sklep št. 24/2020: Delavci, člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s
starega na novo leto 2022, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov.

5. Razpis volitev v OO Zidani Most
Konec meseca novembra predsedniku OO in predsedniku NO OO poteče štiriletni mandat.
Zato je na osnovi določil Pravilnika o volitvah in imenovanjih potrebno začeti postopke za
razpis in izvedbo volitev. OO mora imenovati volilno komisijo, ki izvede vse potrebne
postopke. Volitve bodo predvidoma 17., 18. in 19. 11. 2021. Rok za oddajo kandidatur pa
predvidoma do 02. 11. 2021.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 25/2021: OO SŽPS imenuje volilno komisijo v sestavi Boštjan Povšepredsednik (namestnik predsednika Jernej Kosem), Tatjana Tržan- članica (namestnik
članice Živko Jović) in Adolf Teržan- član (namestnik člana Matjaž Šuligoj), za izvedbo
volitev predsednika OO SŽPS Zidani Most in predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.
6. Razno

Po volitvah se bosta sestala stari in novi odbor OO in izvede se imenovanje v nove organe OO
na osnovi volitev in imenovanj, kot je določeno v 21., 22. in 24. členu Pravilnika o volitvah in
imenovanjih SŽPS.

Predsednik OO Zidani Most: Miran Prnaver
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