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Datum: 05. december 2021 

                                                              Z A P I S N I K 
 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v torek, 30. 11. 2021, ob 19.00  uri v šolski 

sobi postaje Zidani Most. 

 

Prisotni člani: Boštjan Povše, Sebastjan Strašek, Živko Jović, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, 

Jernej Kosem, Tatjana Tržan. Aleksander Knavs, Matjaž Šuligoj in Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: Marko Celestina 

 

Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil. Opravičil je odsotnost postajnega zaupnika 

Marka Celestina in ugotovil, da je OO sklepčen, in predlagal naslednji dnevni red: 

 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Poročilo volilne komisije 

3. Imenovanje dveh podpredsednikov, blagajnika OO, postajnih zaupnikov, delegatov 

skupščine in dveh članov  NO OO 

4. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

5. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 18/2021 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik sestanka z dne 07. 06. 2021.) je realiziran. 

Sklep št. 19/2021 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.  

Sklep št. 20/2021 (Sprejme se poročilo postajnih zaupnikov.) je realiziran. 

Sklep št. 21/2021 (Če bo  tradicionalno prednovoletno srečanje OO odpovedano, se ta 

sredstva namenijo za novoletna darila članstvu.) v fazi realizacije. 

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.) je v fazi realizacije. 

Sklep št. 23/2021  (Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična 

voščilnica.) je v fazi realizacije.   

Sklep št. 24/2021  (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.) je v fazi 

realizacije.   

Sklep št. 25/2021 (OO SŽPS imenuje volilno komisijo v sestavi Boštjan Povše- predsednik 

(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.) je 

realiziran. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

mailto:sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si
http://www.sindikat-szps.si/


 
Sindikat železniškega prometa Slovenije – Območna organizacija Zidani Most 

 E-pošta: sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si, www.sindikat-szps.si  

 

 

 

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

 

                                       2. Poročilo volilne komisije 

 

Poročilo je podal predsednik volilne komisije Boštjan Povše. Konec meseca novembra 2021 

se je v območni organizaciji Zidani Most končal štiri letni  mandat predsedniku OO Zidani 

Most Miranu  Prnaverju in predsedniku NO OO Zidani Most Boštjanu Povšetu. 

Kot je zapisano v naših aktih, smo na sestanku območne organizacije, dne 05. oktobra 2021, 

imenovali volilno komisijo. 

Na osnovi sklepa  OO SŽPS Zidani Most št. 25/2021,  je volilna komisija v skladu s 

Pravilnikom o volitvah in imenovanjih SŽPS,  dne 06.10.2021 razpisala volitve za 

predsednika OO Zidani Most in predsednika NO OO Zidani Most za 17., 18. in 19. november 

2021. 

Kandidati so morali pri volilni komisiji do dne 02.11.2021 vložiti kandidaturo z osebnimi 

podatki, pisnim soglasjem za kandidaturo ter programom dela. Prispele so tri kandidature, ki 

jih je je pregledala tričlanska volilna komisija. 

Za predsednika območne organizacije sta se prijavila dosedanji predsednik OO Zidani Most 

Miran Prnaver in postajni zaupnik postaje Brestanica prometnik Marko Celestina. Edini 

kandidat za predsednika NO je bil Sebastjan Strašek, prometnik na postaji Ljubljana. 

Na podlagi uporabe 18a. člena Pravilnika o volitvah in imenovanju, je volilna komisija 

Sebastjana Straška, kot edinega kandidata, z dnem 03.11.2021 razglasila za predsednika NO 

OO Zidani Most. 

Za predsednika območne organizacije Zidani Most, pa so potekale po več kot desetletju in pol 

(v treh mandatih je bil za predsednika OO le po en kandidat), mobilne volitve in sicer 17., 18. 

in 19. novembra. Volilci so se lahko udeležili volitev na eni izmed postaj od Zagorja do Dobove. 

Glasovnica je bila veljavna, če se je iz nje nedvoumno dalo razbrati, za katerega kandidata je 

oddan glas. Dosegljivi volilci so se ob prejemu glasovnice podpisali v za to posebej izdelan 

seznam – volilni imenik. S tem so potrdili svojo udeležbo na volitvah. Glede na volilni imenik 

so bile pripravljene 104 glasovnice. 

Volilna komisija se je zelo potrudila, da je omogočila glasovanje večini članom območne 

organizacije. Glede na to, da je članstvo OO Zidani Most razpršeno po celi Sloveniji, je bila to 

zelo zahtevna naloga. Prijetno presenečenje je bila velika pripravljenost članov, da se udeležijo 

volitev.  To potrjuje volilna udeležba, ki je bila 67,3%.    

Volitev se je udeležilo 70 članov. Miran Prnaver je prejel 51 glasov, Marko Celestina pa 18. 

Ena glasovnica je bila neveljavna. Izvoljenima kandidatoma volilna komisija čestita in izda 

ustrezna potrdila.  

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:  

 

Sklep št. 2/2021:  Sprejme se poročilo predsednika volilne komisije OO SŽPS Zidani 

Most OO SŽPS, na osnovi katerega je za predsednika OO SŽPS Zidani Most izvoljen 

Miran Prnaver in za predsednika NO OO SŽPS Zidani Most Sebastjan Strašek. 

 

 

 

3.  Imenovanje dveh podpredsednikov,  blagajnika OO, postajnih zaupnikov,       

delegatov skupščine in dveh članov NO OO SŽPS 

 

Na osnovi določil 22. člena Pravilnika o volitvah in imenovanjih SŽPS je predsednik OO 

SŽPS Miran Prnaver imenoval za podpredsednika OO Boštjana Povšeta in Adolfa Teržana, za 

blagajnika OO Uroša Trkaja in za postajne zaupnike naslednje: Marko Celestina (za postaje 
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Dobova, Brežice, Krško in Brestanica), Boštjan Povše (za postaje Blanca, Sevnica in Breg), 

Jernej Kosem (za postajo Zidani Most), Adolf Teržan (za postaji Hrastnik in Trbovlje), Živko 

Jović (za postajo Zagorje in naše članstvo na ostalih postajah zasavske proge), Tatjana Tržan 

(za članstvo v potniškem prometu) in Miran Prnaver (za vse ostalo članstvo). 

 

Na osnovi določil 23. člena Pravilnika o volitvah in imenovanjih SŽPS je predsednik NO OO 

SŽPS Sebastjan Strašek imenoval za člana NO OO Aleksandra Knavsa in Matjaža Šuligoja. 

 

 

Na osnovi določil 22. člena Pravilnika o volitvah in imenovanjih SŽPS je predsednik OO 

SŽPS Miran Prnaver  imenoval delegate Skupščine. Predlagal je: Boštjana Povšeta, Adolfa 

Teržana, Jerneja Kosma in Mirana Prnaverja. 

 

Podpisnik potnih  nalogov za zaupnike in članstvo je predsednik OO, podpisnika za potne 

naloge predsednika, pa sta oba podpredsednika OO SŽPS Zidani Most.  

  

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 03/2021: Za podpredsednika OO SŽPS Zidani Most se imenujeta Boštjan 

Povše in Adolf Teržan, za blagajnika Uroš Trkaj in za postajne zaupnike se imenujejo: 

Marko Celestina (za postaje Dobova, Brežice, Krško in Brestanica), Boštjan Povše (za 

postaje Blanca, Sevnica in Breg), Jernej Kosem (za postajo Zidani Most), Adolf Teržan 

(za postaji Hrastnik in Trbovlje), Živko Jović (za postajo Zagorje in naše članstvo na 

ostalih postajah zasavske proge), Tatjana Tržan (za članstvo v potniškem prometu) in 

Miran Prnaver (za vse ostalo članstvo). 

 

 Sklep št. 04/2021: Za člana NO OO  se imenujeta Aleksander Knavs in Matjaž Šuligoj. 

 

Sklep št. 05/2021:  Delegati Skupščine so: Boštjan Povše, Adolf Teržan, Jernej Kosem in 

Miran Prnaver. 

 

Sklep št. 06/2021: Podpisnik potnih  nalogov za zaupnike in članstvo je predsednik OO, 

podpisnika za potne naloge predsednika pa sta oba podpredsednika OO SŽPS Zidani 

Most.  

 

 

4. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most 

 

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

 

Najprej se je zahvalil volilni komisiji za zelo dobro opravljeno delo, ki je bilo letos precej 

zahtevno. Prav tako se je vsem zahvalil za zaupanje na volitvah in upa, da bomo s skupnimi 

močmi nadaljevali delo  v dobro celotnega članstva. 

 14. oktobra nas ja zapustil dolgoletni sekretar sindikata Jože Skubic. Bil je zanesljiv, 

strokoven, predvsem pa zelo človeški, odličen sodelavec in prijatelj. Njegovi družini smo ob 

smrti vsi OO prispevali znesek v višini 3 € po članu. 

Predsednik OO je predlagal, da se pokojnemu Jožetu poklonimo v spomin z minuto molka. 

 

Glede na trenutne razmere je smiselno prednovoletno srečanje odpovedati. Že na prejšnji seji 

smo sprejeli  sklep, da se v tem primeru namenijo ta sredstva za novoletno obdaritev. 
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Letošnje novoletno darilo iz glavne pisarne bosta 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. 

Dodatno darilo OO-jev bo letos pršut in buteljka. Vsa darila bodo razdeljena po 15. 

decembru. 

 

Ure za sindikalno delo bodo do konca leta razdeljene glede na opravljeno delo v naši OO. 

 

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

člane. Od zadnje seje beležimo en pristop in en izstop. 

    

 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. 

 

V tem času poteka šolanje nove skupine 19 prometnikov, ki so bil izbrani na osnovi 

notranjega razpisa. V pomladanskem času je predvidena še skupina 11 kandidatov za 

opravljanje teoretičnega dela izobraževanja za poklic prometnik, prav tako iz notranjega 

razpisa. 

  

Delodajalec je poslal obširen dopis glede opravljanja dela preko polnega delovnega časa. 

 

Izdano je novo navodilo o vrstah in načinu obračunavanja ter izplačila denarnih nadomestil. 

Nekaj nejasnosti je tu glede prostovoljnega darovanja krvi. 

 

Preklican je dogovor iz poletja 2020, ki ga naš sindikat ni podpisal. Na osnovi preklica se 

morajo ponovno izdajati »odredbe o drugem delu«, pri nadomeščanju dela na drugih postajah. 

 

Potekajo pogajanja glede izplačila »poslovne uspešnosti- Božičnice«. Rezultat pogajanj še ni 

znan. 

 

Predvideva se spremembe pri obračunavanju povračila stroškov prevoza na delo. 

 

Na korespondenčni seji Skupščine SŽPS je bilo med drugim poenoteno izplačilo nadomestila 

za delo predsednikov OO SŽPS.      

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja sklepa:  

 

Sklep št. 7/2021: Zaradi epidemioloških razmer se odpove prednovoletno srečanja OO    

Zidani Most. 

 

Sklep št. 8/2021:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

 

                       

                                                  6. Razno 

Ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Predsednik  OO Zidani Most: Miran Prnaver 
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