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Datum: 13. junij 2021 

                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v ponedeljek, 07. 06. 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. 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 11. 02. 2021 

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. 1/2021 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 05. 10. 2020.) je realiziran. 

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.) je 

realiziran.  

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

realiziran. 

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

Teržan, Jernej Kosem, Sebastjan Strašek  in Miran Prnaver.) je realiziran. 

Sklep št. 5/2021 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 6/2021  (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je 

realiziran.  

Sklep št. 7/2021  (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2020.) je 

realiziran.  

Sklep št. 8/2021 (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2021.) je 

realiziran. 

Sklep št. 9/2021 (V letu 2021 OO organizira spomladanski pohod,  jesensko druženje - izlet 

in prednovoletno srečanje.) je v fazi realizacije. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

 

Sklep št. 10/2021: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 11. 02. 2021. 
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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. Zaposleni predvsem v potniškem prometu so samoiniciativno zbirali podpise 

za izplačilo korona dodatka, glede na pogoje dela. Naš sindikat je njihova prizadevanja 

podprl, žal med ostalimi sindikati ni bilo prave podpore. 

- Redna letna skupščina SŽPS je zaradi omejitev letos potekala korespondenčno. Obravnavale 

so se le najnujnejše točke. Predlogi, ki  jih je glede sprememb aktov podal naš OO, bodo tako 

obravnavani na prvi redni skupščini. 

- Ob prazniku žena so naše članice namesto druženja in srečanja prejele darilni bon v 

vrednosti 30 €. 

- V preteklosti je bilo nekaj sprememb turnusov vlakospremnega osebja. Pripombe,  ki jih je 

posredovala članica našega OO, so bile v veliki večini upoštevane. 

- Glede  sprememb KPDŽP v zadnjem času ni bilo v pogajanjih doseženega bistvenega 

napredka. Nekateri členi sprememb so še vedno neusklajeni. 

- Neizkoriščen dopust iz leta 2020 se na osnovi določil zakona (PKP) lahko izkoristi do konca 

leta 2021. 

- Naš sindikat po izključitvi iz SSŽ (Sindikati Slovenskih železnic) ne sodeluje in ne plačuje 

članarine v tem organu. 

- Pred nami je kongres sindikalne centrale Alternativa. Nekaj naših članov kandidira za 

funkcije. Kandidature so usklajene z ostalimi sindikati. 

- Potekajo pogajanja  glede višine izplačila regresa, ki naj  bi bil  v isti višini, kot je bil 

preteklo leto, oziroma celo nekaj več. 

- Problematika glede nemožnosti koriščenja odmora med delom (predvsem prometniki in 

progovni prometniki) se je obravnavala na zadnji seji GO in na drugih nivojih. 

- Predsednik je poročal o stanju članstva v OO. Trenutno ima OO Zidani Most 104 članic in 

članov. Od zadnje seje se je našemu OO pridružilo 7 novih članic in članov. Bila sta dva 

izstopa. Naši štirje upokojeni člani so plačali članarino za letošnje leto. Izraženo je bilo 

zadovoljstvo ob takšnem povečanju članstvu. Se je pa res tej tematiki posvetilo precej časa in 

dela v preteklem času. 

- Konec leta poteče mandat tej sestavi OO in se bodo izvedle volitve. Na naslednji seji je 

potrebno razpisati volitve in imenovati volilni odbor. 

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

predvidoma na Otočcu, meseca septembra. O tem bo odločal GO na seji konec junija. 

- Na prošnjo članstva na postaji Trbovlje OO delno sofinancira nakup hladilnika. 

- Na osnovi razprave na zadnji seji bodo vsi naši člani (stanje 31. 5. 2021) ob dnevu 

državnosti prejeli zastave države  Slovenije velikosti 150 cm x 75 cm. 

- Nabavili se bodo novi sindikalni kolesarski dresi. Za tiste, ki so interesenti, se predlaga  

sofinanciranje s strani OO. V tem primeru gre tudi za promocijo našega sindikata. 

- Spomladanski pohod, ki je lanskega leta odpadel, je bil organiziran letos 21. maja, in sicer 

na Vremščico. 

- V tem času poteka uvajanje prometnikov v delo (vežbanje), in sicer jih je kar nekaj na naši 

progi. V kratkem je predviden še notranji razpis za približno 30 novih prometnikov. 

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

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

- 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 je predlagal, da se 

opredelimo do tega predloga in sprejmemo ustrezen sklep. 

- Če bodo razmere dopuščale, se v začetku septembra organizira izlet našega OO. 

- Kriteriji za število in razdelitev ur za sindikalno delo so takšni kot v preteklosti. 
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- Potekajo pogovori, da bi se nadomestila za delo predsednikov OO uredila - poenotila za  vse 

OO-je. 

- Predsednik OO bo na seji GO predlagal, da se uvede »odpravnina« za naše člane ob 

upokojitvi, le-ta se financira iz sredstev sindikata.   

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 11/2021:  Na postaji Trbovlje se sofinancira nakup hladilnika v vrednosti 

110, 00 €. 

 

Sklep št. 12/2021: Vsi naši člani (stanje 31. 5. 2021) prejmejo ob dnevu državnosti 

zastave države  Slovenije velikosti 150 cm x 75 cm. 

 

Sklep št. 13/2021:  Našim članom se sofinancira nabava kolesarskih sindikalnih dresov v 

višini približno 50 % vrednosti. 

 

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. 

 

Sklep št. 15/2021: Če bodo razmere dopuščale, se v začetku septembra organizira izlet 

našega OO v muzej v Pivko.  

 

Sklep št. 16/2021:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

 

                                   3.  Poročilo postajnih zaupnikov 

 

Postajni zaupniki so podali naslednje poročilo in opozorili na probleme, ki jih imajo vsak na 

svojem območju. 

Živko Jović je opozoril na slabo stanje prometniških stolov na postaji Zagorje. 

Adolf Teržan se je zahvalil za donacijo našega OO pri nabavi njihovega hladilnika. 

Sebastjan Strašek je opozoril na pokvarjen štedilnik na postaji Breg. 

Jernej Kosem je povedal, da so v Zidanem Mostu potrebe po namestitvi klime pri zunanjem 

prometniku, potrebno bi bilo urediti garderobe in tudi pridobiti sanitarije za zaposlene. 

Boštjan Povše je izpostavil nekorekten odnos nekaterih vlakovnih dispečerjev do 

prometnikov.  

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. Nadalje je Marko povedal, da imajo na postaji Brestanica  

slabo pitno vodo in omenil, da nimajo nadstreška pri vhodnih vratih v prometni urad. Prav 

tako so problem izrabljene službene obleke.   

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 17/2021:  Sprejme se poročilo postajnih zaupnikov. 

 

                                              4. Razno 

Ni bilo razprave. 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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