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Datum: 07. april 2021 

 

Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Glavnega odbora (GO) SŽPS, ki je potekala dne, 18. 03. 2021 ob 9.00 uri v stekleni 

dvorani v poslovni stavbi SŽ na Kolodvorski ulici 11 v Ljubljani. 

 

Prisotni na seji (lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika): Milorad Šljivić, Matjaž Skutnik, 

Dušan Kokol, Jože Skubic, Primož Novak, Vera Opatić, Igor Borko (OO Pragersko), Antonio 

Barukčić, David Merc, Albin Dobnik, Andrej Karničnik, Jure Buzar, Zoran Serec, Ivan Pohar, 

Bojan Gajšek, Goran Išpanov, Branislav Vujić (OO Nova Gorica), Dragan Malinović in Miran 

Prnaver 

Ostali prisotni: Boštjan Povše-predsednik NO SŽPS in Edvard Kostić 

Opravičeno odsoten: Slavko Rokavec 

 

Sejo je vodil  predsednik SŽPS Milorad Šljivić. Zapisnik je pisal Miran Prnaver. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je GO sklepčen. Še posebej je pozdravil novoizvoljena predsednika 

OO in člana GO (Primoža Novaka iz OO PO Maribor in Antonia Barukčića iz OO Jesenice) ter 

predlagal naslednji dnevni red: 

  

1. Pregled zapisnika  1. redne ter 2. in 3. korespondenčne seje GO 

2. Poročilo predsednika 

3. Poročilo predsednika NO SŽPS  

4. Priprave na redno letno skupščino SŽPS  

      • obravnava finančnega poročila za leto 2020 

      • obravnava finančnega načrta za leto 2021 

5. Priprave na redno letno skupščino 2021  

6. Razno 

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 13/2021: 

Sprejme se predlagani dnevni red 2. redne seje GO. 

 

Ad 1) 

 

Pregled zapisnika in sklepov 1. redne ter 2. in 3.  korespondenčne seje GO 

  

1. Sklep št. 7/2020  (Sprejme se predlagani dnevni red 1. redne seje GO.) je realiziran. 

2. Sklep št. 8/2020 (Sprejmejo se zapisniki 1. izredne in 1. korespondenčne seje GO.) je 

realiziran. 

3. Sklep št. 9/2020  (GO SŽPS se strinja s predlogom dogovora glede ukrepa uvedbe skrajšanega 

delovnega časa z dne 1.10.2020 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in 

odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 ter pooblašča predsednika za njegov podpis.) je 

realiziran. 

4. Sklep št. 10/2020  (Sprejme se poročilo predsednika) je realiziran. 
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5. Sklep št. 11/2020 (GO SŽPS se je seznanil s postopki usklajevanja predlogov novih 

razporedov delovnega časa v vodenju prometa-lokalne proge.) je realiziran. 

6. Sklep št. 12/2020  (SŽPS ob zaključku Ribiške lige za nagrado podarja termin v eni od 

počitniških enot SŽPS.) je realiziran. 

7. Sklep št. 2/2020 KS (GO SŽPS se strinja s predlogom ''Dogovora ob prihodu strateškega 

partnerja'' ter pooblašča predsednika SŽPS za njegov podpis.)  je realiziran. 

8. Sklep št. 3/2021 KS (GO SŽPS se strinja, da se ob prazniku Dneva žena vsaki članici SŽPS 

podari vrednostni bon v višini 30,00 EUR. 60% oz. 18,00 EUR prispeva glavna pisarna SŽPS, 

40% oz. 12,00 EUR pa območne organizacije. GO SŽPS se prav tako strinja, da se vrednosti 

boni nabavijo v drogerijah, kot npr. DM, Tuš drogerija, Műller in podobno.)  je realiziran. 

 

Po pregledu zapisnikov in realizacije sklepov je bil soglasno sprejet sklep: 

 

Sklep št. 14/2021: 

Sprejmejo se zapisniki 1. redne ter 2. in 3. korespondenčne seje GO. 

 

Ad 2) 

 

Poročilo predsednika 

 

Predsednik SŽPS je v svojem poročilu predstavil naslednje tematike: 

 

Sodelovanje s SSŽ (Sindikati Slovenskih železnic): 

že na zadnji opravljeni seji GO smo bili seznanjeni s težavami v sodelovanju oz. celo 

nesodelovanju med SŽPS in Sindikati Slovenskih železnic (SSŽ), enako je bilo tudi pri SVSŽ in 

SŽDS. Po nepodpisu Dogovora Covid-19 z dne 14. 8. 2021s strani vseh treh sindikatov pa je 

sodelovanje na kolegijih SSŽ praktično zamrlo. Ker so računi za mesečno članarino v SSŽ še 

vedno prihajali na naše naslove, smo navedeni sindikati v oktobru mesecu na SSŽ naslovili dopis 

oz. obvestilo o prekinitvi plačevanja mesečne članarine za SSŽ ter za tako odločitev podali tudi 

argumentacijo na način, da podpisniki obvestila ugotavljamo, da se je v zadnjem obdobju 

spremenil način delovanja kolegija SSŽ, saj ta deluje v ožji skupini, čeprav podpisnikom razlog 

za tako ravnanje žal ni poznan. Tako nismo bili seznanjeni s pripravo Dogovora za namen omilitve 

in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni Covid-19, ampak nam je bil ta ponujen le v 

podpis. Enako se je zgodilo z Dogovorom ob prihodu strateškega partnerja v družbo SŽ – Tovorni 

promet, kar za nas pomeni, da se SSŽ s tem želi oddaljiti od namena njegove ustanovitve, 

delovanja in ciljev, kot jih določa statut. Prav tako smo jim sporočili, da smo podpisniki obvestila 

sprejeli sklep, da s 1. novembrom 2020 prenehamo s plačevanjem mesečne članarine, smo pa 

vsekakor pripravljeni na pogovore o obnovitvi delovanja v SSŽ, v kolikor bo to potekalo na način, 

kjer bodo dobrodošla in sprejeta tudi drugačna mnenja in bo dana možnost aktivnega sodelovanja. 

Odziva s strani SSŽ ni bilo, kar lahko razumemo kot nepripravljenost na kakršenkoli pogovor o 

nastali situaciji, je pa bila v skladu z dogovorom Kolegija SSŽ, sklicana 2. korespondenčna seja 

SSŽ, ki je potekala 14. 1. 2021 in na dnevnem redu seje je bila tudi točka predloga izključitve 

SŽPS iz članstva v SSŽ. V skladu s predlagano izključitvijo Sindikata železniškega prometa 

Slovenije iz SSŽ, ki kljub opominu in pozivu k plačilu članarine SSŽ, le-te ni poravnal, se je v 

skladu s 24. členom Statuta SSŽ po opravljeni korespondenčni seji to tudi dejansko zgodilo. 

 

V skupnem pogovoru o nastali situaciji med SŽPS, SVSŽ in SŽDS, sta bila tudi predsednika SVSŽ 

in SŽDS mnenja, da nima smisla, da tudi oni še vztrajajo v SSŽ, zato sta svojim organom podala 

predlog za izstop iz SSŽ. Predsednik SŽPS je opozoril še na podpisan Dogovor o imenovanju Silva 

Berdajsa kot skupnega koordinatorja za usklajevanje dogovorov na nivoju skupine SŽ, s katerimi 

se prizadeva izboljšati ekonomsko-socialni položaj zaposlenih in ostala vprašanja, ki se nanašajo 
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na člane sindikatov, podpisnikov tega dogovora ter vse zaposlene v skupini Slovenske železnice, 

podpisan v začetku leta 2019. Od Dogovora je potrebno odstopiti ter o tem obvestiti generalnega 

direktorja na način, da bomo za usklajevanje dogovorov na nivoju skupine SŽ, s katerimi se 

prizadeva izboljšati ekonomsko-socialni položaj zaposlenih in ostala vprašanja, ki se nanašajo na 

člane sindikatov, podpisnikov tega dogovora ter vse zaposlene v skupini Slovenske železnice, 

SŽPS, SVSŽ in SŽDS imeli svojega koordinatorja. 

 

V skladu z dogovorjenim je SVSŽ tako sprejel sklep, da Sindikat vzdrževalcev Slovenskih 

železnic ustavi plačevanje članarine SSŽ, da se iz njega tudi izstopi ter da se odstopi tudi od 

Dogovora o imenovanju Silva Berdajsa kot skupnega koordinatorja za usklajevanje dogovorov na 

nivoju skupine SŽ. Enaka sklepa je sprejel tudi Sindikat železniških delavcev Slovenije. 

 

Opravljen je bil sestanek z generalnim direktorjem SŽ, Dušanom Mesom, na katerem mu je 

predsednik SŽPS predstavil nastalo situacijo glede SSŽ ter posledično sprejete odločitve in 

pričakovanja SŽPS, SVSŽ in SŽDS v zvezi s tem. Odgovor generalnega direktorja še pričakujemo.  

 

V razpravi so sodelovali: Miran Prnaver (Zanimalo ga je, ali je sodelovanje v prihodnje sploh še 

možno glede na vse dogodke. Predsednik je odgovoril, da je SŽPS vedno odprt za pogovore.), 

Goran Išpanov (Če sodelovanje ni možno, potem pač naj ne sodelujemo. Prav tako je vprašal, če 

je na podlagi ''govoric'' kdo od sindikalistov na SŽ res v kazenskem pregonu. Predsednik Šljivić 

je zase dejal, da on ni, o drugih pa ne more dajati odgovora.), Jure Buzar (Iz preteklosti imamo 

številne slabe izkušnje s tem sodelovanjem.), Matjaž Skutnik (Razpravljal je o sodelovanju s 

SSSLO in dogovoru, ki ga imamo s tem sindikatom. Predsednik je bil mnenja, da bi to sodelovanje 

še naprej ostalo, tako kot do sedaj.), Bojan Gajšek je podal svoje videnja sodelovanje v SSŽ in s 

skupnim koordinatorjem. 

 

Strateški partner v tovornem prometu:  

predsednik je poročal, da je v družbo SŽ-Tovorni promet z 49% vstopil strateški partner. S 

socialnimi partnerji je bil podpisan dogovor o zaščiti zaposlenih, ni pa na tem dogovoru podpisa 

novega solastnika.  

 

V razpravi so sodelovali: Dragan Malinović (Na terenu se o obravnavanem nakupu pojavlja veliko 

vprašanj in ugibanj.), Matjaž Skutnik (SŽ Infra lahko določi, kdo bo za infro opravljal določeno 

dejavnost, na primer premik. Tudi SŽPS ima kar nekaj članstva v tovornem prometu in to članstvo 

potrebuje informacije.), Jože Skubic (Res imamo članstvo v tovornem prometu in res je, da včasih 

ne dobijo na terenu informacij, ker še veliko ni jasnega. Prišlo bo verjetno do kakšnih premestitev, 

morebiti na druga dela ali v drug kraj, zato naj bodo zaposleni pri podpisovanju kakšnih koli 

dokumentov še posebej previdni.), Antonio Barukčić (Zanimalo ga je, ali je tako v tovornem 

prometu že prišlo do kakšnih združevanj in povezovanj? Odgovor je bil, da uradno še ne.), 

Branislav Vujić (Na terenu se glede tega že čutijo in tudi dogajajo nekatere spremembe.) 

 

Terenski dodatek in dodatek za izmensko delo: 

Predsednik je v zvezi s tem poročal, da so imeli pri direktorju SŽ Infrastruktura na to temo 

sestanek. Nastale težave so posledica dogovora iz avgusta 2020, ki ga SŽPS ravno na podlagi 

pričakovanj opisanih težav, ni podpisal.  

V nadaljevanju sekretar Jože Skubic pove, da je v vodenju prometa terenski dodatek povezan z 

izdajo odredbe o opravljanju drugega dela. Glavna težava je v razumevanju glede nastalih 

sprememb v turnusu, ki nastajajo sprotno med tekočim mesecem (zaradi nastalih bolniških 

staležev ali kakšen dopust). V teh primerih bi zaposleni po mnenju SŽPS kljub veljavnemu 

dogovoru morali dobiti terenski dodatek izplačan. Matjaž Skutnik pove, da prihaja do nadomeščanj 

tudi zaradi pomanjkanja zaposlenih na določenih postajah. Odredbe o drugem delu pa bi se morale 
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uporabljati le v izrednih primerih, npr: bolniški stalež. Edvard Kostič je mnenja, da je bil terenski 

dodatek ukinjen zaradi varčevanja, a se v praksi to zlorablja, ker se varčuje samo v nekaterih 

družbah.  

 

Odmor med delom: 

predsednik tu pojasni, da je odmor med delom v veljavni KPDŽP jasno opredeljen in da tako ostaja 

tudi v predlaganih spremembah KPDŽP, ki je v končni fazi sprejemanja.  

 

V razpravi so sodelovali: Primož Novak (Za delo v CVP se postavlja vprašanje, kdo te lahko 

nadomešča za čas koriščenja odmor med delom, oz., kdo se bo izpostavil, da bo sprejel v tem času 

še delo in odgovornost od sodelavca in podobno.), Miran Prnaver (V praksi po njegovem mnenju 

nikoli nismo imeli rešenega tega problema. Določen čas smo imeli nadomestilo ali v obliki 

kompenzacije ur oziroma plačanega nadomestila za te ure.), Jože Skubic (Pred korono so se že 

začeli pogovori o možnosti rešitve te problematike, a so s pojavom epidemije ti zastali, zato bi bilo 

prav, da se z njimi čim prej nadaljuje.), Matjaž Skutnik (Potrebujemo pravno mnenje.), David 

Merc (Morali bi se pozanimati, kako je način koriščenja odmora urejen v drugih državah.), Dragan 

Malinović (Moramo se tudi poenotiti med sabo, kako vidimo rešitev problema.), Ivan Pohar 

(Strinja se stališčem, da bi bilo pri reševanju odmora potrebno vedeti, kako imajo te zadeve urejene 

v tujini oz. v sosednjih državah.). 

 

Po končani razpravi glede poročila predsednika je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 15/2021: 

Sprejme se poročilo predsednika. 

 

Ad 3) 

   

Poročilo predsednika NO SŽPS  

 

Predsednik NO Boštjan Povše je prisotne seznanil z aktualnimi dogodki, ki so potekali v času od 

zadnje seje NO SŽPS. Redna seja NO SŽPS v mesecu oktobru je bila načrtovana in tudi sklicana, 

vendar je bila kasneje zaradi covid-situacije v državi odpovedana. S strani odbora za letovanje so 

prejeli poročilo o zasedenosti počitniških enot SŽPS. Poslovanje v letu 2020 je zaradi epidemije, 

ko so bili bazeni zaprti in je bilo letovanje onemogočeno, negativno. Terme Olimje so za 

spomladansko obdobje povrnile del denarnih sredstev od že plačane pogodbe, za jesenski del pa 

nam bo priznan popust za leto 2021. Terme 3000 bodo priznale popust pri pogodbi za leto 2021. 

Sodelovanje z računovodskim servisom ni najboljše. NO predlaga, da se razmisli o sodelovanju z 

drugim računovodskim servisom. V skladu s podpisano Pogodbo o sodelovanju med SŽPS in 

SSSLO je bilo za leto 2020 na TRR SŽPS nakazanih 03. 07. 2020: 10.136,22 € in 17. 12. 2020: 

10.766,76 €.  

NO je pregledal finančno poslovanje za leto 2020. Stanje konec leta je pozitivno in sicer 48.362,05 

€. Privarčevana sredstva se bodo položila na bančni depozit.  

Načrtovanje finančnega plana za leto 2021 je zaradi trenutne epidemije zelo negotovo. Nadzorni 

odbor se strinja s predlaganim planom za leto 2021.  

Pri pregledu dokumentacije poslovanja glavne pisarne ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, opozorili 

bi le na ustrezno dokumentacijo v primeru daljše bolniške odsotnosti. Pri pregledu poslovanja 

območnih organizacij je pri nekaterih OO zaznati porast že znanih napak-potni nalogi brez žigov, 

podpisov. Predsednik NO SŽPS opozori osebno predsednike območnih organizacij o konkretnih 

napakah. Še vedno se opaža, da nekateri nadzorni odbori območnih organizacij sploh ne delujejo. 

Vsak predsednik NO območne organizacije se lahko kadarkoli obrne na predsednika NO SŽPS za 
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pomoč (še posebej tisti, ki se prvič soočajo s to funkcijo). Lep primer je OO PO Postojna. Pohvala 

tudi OO Maribor za zelo dobro sodelovanje.  

 

Edvard Kostić je podal poročilo o počitniških kapacitetah. Leto 2020 je bilo prav posebno, od 53 

tednov oziroma terminov je bilo zaradi epidemije 21 tednov zaprtih ali 40 % časa. V ostalem času 

je bila zasedenost zelo dobra - 92%. Malo terminov je bilo oddanih tudi z zmanjšano ceno-za krajši 

čas, ne cel teden. Skupaj je leto 2020 prineslo 7.464,00 € izgube. Letne pogodbe so bile plačane. 

Nekaj od tega bomo dobili povrnjeno nazaj, en del bo poplačan letos. Glede na trenutno situacijo 

bo tudi poslovanje v leto 2021 negativno. 

 

Milorad Šljivić je povedal, da se razmišlja o zamenjavi računovodskega servisa, vendar bo 

potrebno pridobiti ponudbe drugih računovodskih servisov.  

 

Ker ni bilo druge razprave, je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 16/2020: 

GO SŽPS  je sprejel poročilo predsednika NO  SŽPS. 

 

Ad 4) 

 

Priprave na redno letno skupščino SŽPS  

 

Obravnava finančnega poročila za leto 2020 

Uvodna pojasnila je podal sekretar Jože Skubic. Večina dejavnosti (8. marec, 30 letnica sindikata, 

mednarodna dejavnost,…) je bila zaradi epidemije odpovedana. Pridelan je bil višek prihodkov 

nad odhodki v višini cca. 48.000,00 €. 

Boštjan Povše je vprašal, koliko je dejansko stavkovnega sklada? Odgovor je bil, da so to vsa do 

sedaj privarčevana denarna sredstva, med katerimi je en manjši del vezan kot jamstveni sklad za 

kreditiranje članov sindikata, ostali prihranki pa so naloženi na drug depozit. 

Obravnava finančnega načrta za leto 2021 

Uvodna pojasnila za finančni plan 2021 je podal sekretar Jože Skubic. Glede na trenutno situacijo 

je seveda vprašanje, kaj bo mogoče od plana v letu 2021 resnično realizirati, ker so nekatere stvari 

odvisne od epidemiološkega stanja v državi. 

V razpravi so sodelovali: Miran Prnaver (glede na trenutno situacijo se je potrebno zavzemati, da 

bo članstvo čim več vplačanih sredstev v takšni ali drugačni obliki dobilo povrnjenih nazaj.), 

Matjaž Skutnik (če ne bo družabnega srečanja, kar je zelo verjetno, naj se ta sredstva namenijo za 

novoletna darila. Čim prej se je potrebno dogovoriti, kaj naj bi bila ta darila. Dokler OO ne morejo 

organizirati piknikov, srečanj, bi bilo smotrno razmišljati o poenotenih darilih za vse OO ), Boštjan 

Povše (se strinja, da je potrebno čimprej doseči dogovor o novoletnih darilih, da se lahko pristopi 

k učinkoviti in kvalitetni realizaciji),     

 

Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 17/2021: 

GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega poročila za 2020. Glavno pisarno se 

zadolži, da predlog Finančnega poročila za 2020 predloži Skupščini sindikata v sprejem. 

 

Sklep št. 18/2021: 

GO SŽPS se je seznanil s predlogom Finančnega načrta za 2021. Glavno pisarno se zadolži, 

da predlog Finančnega načrta za 2021 predloži Skupščini sindikata v sprejem. 
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Ad 5) 

 

Priprave na redno letno skupščino SŽPS  

 

Predsednik SŽPS pove, da glede na trenutne razmere v državi morda ne bo možno izpeljati 

Skupščine sindikata, zato je predlagal izvedbo korespondenčne skupščine. Na tej skupščini bi se 

obravnavalo poročilo predsednika sindikata in predsednika NO ter finančno poročilo in finančni 

načrt. 

Matjaž Skutnik je prepričan, da se v kratkem ne bo dalo sklicati skupščine s fizično prisotnostjo 

delegatov, zato se je strinjal s predlogom glede korespondenčne skupščine. Delegatom pa je vseeno 

potrebno dati možnost (čas), da pred odločanjem postavijo morebitna vprašanja glavni pisarni 

glede gradiva, o katerem bodo odločali. 

V nadaljevanju te točke je bilo dogovorjeno, da glavna pisarna do 21. 3. sporoči število delegatov  

posameznega OO,  do 25. 3.2021 OO dostavijo glavni pisarni seznam delegatov, od 14.-16. aprila 

imajo delegati možnost postavljati vprašanja glavni pisarni in predsednikom OO glede gradiva. 

Glasovanje oziroma korespondenčna skupščina se izvede predvidoma 20. aprila. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 19/2021: 

GO SŽPS se je seznanil s pripravami na redno Skupščino sindikata, ki se bo glede na 

trenutne razmere izvedla korespondenčno in sicer 20. aprila 2021. 

 

Ad 6) 

 

Razno 

 

Pod to točko je Jure Buzar vprašal, kaj se dogaja glede odpiranja potniških blagajn. Predsednik 

mu je odgovoril, da je predvideno odpiranje še 9 blagajn, vendar ni predvideno, da bi vozovnice 

prodajali prometniki. 

 

Ivan Pohar je predlagal nabavo kolesarskih dresov, kot je bilo to storjeno že pred leti. Stroški bi se 

porazdelil med glavno pisarno, OO in člani, ki bi bili interesenti. Predlog sta podprla tudi Matjaž 

Skutnik in Miran Prnaver, ker gre pri tem za dobro reklamo in promocijo za naš sindikat. 

Predsednik Milorad Šljivić je takšnemu predlogu nasprotoval, ker bi to lahko za sabo potegnilo, 

da bi tudi druge OO imele podobne zahteve. 

 

Miran Prnaver je vprašal, kaj se dogaja glede voznih olajšav za družinske člane in ali potekajo 

pogovori o reševanju plačnih nesorazmerjih na SŽ. Predsednik je glede projekta prenove plačnega 

sistema v skupini SŽ, da pogovori med sindikati in delodajalcem o tem še niso stekli, glede voznih 

olajšav za družinske člane pa za sedaj ni še nič novega, da se sicer pričakujejo določene 

spremembe, zato kakšen bolj natančne odgovor ta trenutek ni možno podati. 

 

Prav tako je spodbudil člane GO, da med svojim članstvom poiščejo ljudi, ki bi bili pripravljeni 

sodelovati v uredniškem odboru glasila Prometnik. Pozval je tudi, da posredujejo članke o svojih 

članih, ki so se v preteklih mesecih upokojili. 

 

Matjaž Skutnik je povedal, da je sprejet pravilnik o novih uniformah. Sedaj poteka razpis za 

izdelovalca (dobavitelja) uniform. Prav tako bo v prihodnje za čiščenje dela službene obleke 

namenjeno denarno nadomestilo (do 35,00 €), namesto pralnega praška, kot je bila do sedaj praksa. 

V vodenju prometa 17 zaposlenih na prošnjo podjetja nadaljuje z delom do konca maja 2021, 
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čeprav so se odločili, da se upokojijo z lanskim letom. Prosilo se jih bo, če bi nadaljevali z delom 

še do konca leta 2021 in prejmejo odpravnino (oziroma so jo že prejeli) kot tisti, ki so se upokojili 

do konca leta 2020. Prav tako bodo povabljeni tisti, ki so se upokojili v letu 2020, da opravljalo 

delo (do ur 60 mesečno) kot upokojenci.   

 

Antonio Barukčić je spraševal, kako je predpisano glede nošenja uniforme za tiste prometnike, ki 

delajo v CP-jih. Predsednik je v zvezi s tem pojasnil, da so predpisi glede nošenja uniforme znani 

in pričakuje oz. verjame, da jih zaposleni tudi dejansko izvršujejo. Torej tudi za delo v CP je 

trenutno uniforma obvezna. 

 

Predsednik je predstavil prošnjo naše članice ki se je znašla v težki finančni situaciji. Obstaja 

problem, da v primeru, če ji nakažemo sredstva, le-ta zaseže davčna, zaradi nastalega dolga. 

 

V mesecu aprilu se načrtuje planinski pohod. Glede na trenutno situacijo se z vabilom še nekoliko 

počaka. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep št. 20/2021: 

Članici, ki se je znašla v težki finančni situaciji, se pomaga s ustrezno pomočjo v višini 

200,00 €. 
 

Seja je bila končana ob 14.10. 

 

Zapisal: Miran Prnaver, l. r.                                            Predsednik SŽPS: Milorad Šljivić 
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