Datum: 20. 05. 2017

ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v petek, 19. 05. 2017, v sobi SŽPS v Zidanem
Mostu s pričetkom ob 17.00 uri.
Prisotni: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij
Aškerc in Miran Prnaver
Opravičeno odsoten: /
Predlagani dnevni red :
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 06. 02. 2017
Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Družabno srečanje SŽPS v Kranjski Gori in jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 01/2017: (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 10. 11. 2016.) je
realiziran.
Sklep št. 02/2017: ( Za izlet in srečanje naših članic ob dnevu žena OO Zidani Most prispeva
polno razliko do cene, ki jo bo delno pokrila glavna pisarna.) je realiziran.
Sklep št. 03/2017: (Na naslednjo sejo OO SŽPS Zidani Most se povabi vse naše članice in
člane ter vodstvo našega sindikata.) je realiziran.
Sklep št. 04/2017: ( V času odsotnosti predsednika OO Zidani Most (med 18. 02. in 05. 03.
2017) ga nadomešča Boštjan Povše.) je realiziran.
Sklep št. 05/2017: (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 06/2017: (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2016.) je
realiziran.
Sklep št. 07/2017: (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2017.)je
realiziran.
Sklep št. 08/2017: (Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je
realiziran.
Sklep št. 09/2017: (V letu 2017 OO organizira spomladanski pohod (pohod na Boč
predvidoma v drugi polovici aprila), jesensko druženje - izlet in pred novoletno srečanje.) je
v fazi realizacije po časovnem planu.
Sklep št. 10/2017: (Za predstavnika - delegata za skupščino SŽPS se imenujeta Jure Aškerc in
Miran Prnaver, kot člana OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 11/2017: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 06. 02. 2017.

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Srečanja in izleta ob dnevu žena so se udeležile štiri naše članice. Razliko do polne cene
(delno stroške krije glavna pisarna) je v celoti plačal OO Zidani Most.
- 30. marca je bil uspešno organiziran sestanek celotnega članstva našega OO v gostilni
Strnad na Hotemežu. Sestanka se je udeležil predsednik Matjaž Skutnik. Osrednja tema
pogovora je bila problematika odmora med delom.
- Na seji Glavnega odbora SŽPS, 11. 04. 2017 je odstopil z mesta predsednika sindikata
Matjaž Skutnik. Do volilne skupščine, ki je bila 16. maja je bil na mesto vršilca dolžnosti
predsednika imenovan podpredsednik Milorad Šljivić.
- Na skupščini SŽPS sta bila kot kandidata za predsednika evidentirana dva in sicer Milorad
Šljivić in Iztok Cevzar. Predsednik OO SŽPS Zidani Most, je kot delegat skupščine pred njo
povprašal celotno članstvo OO o podpori kandidatoma. S strani članstva OO Zidani Most je
dobil informacijo, da ima večjo podporo Šljivić, na osnovi tega dejstva je na skupščini dal
glas Miloradu Šljiviču. Slednji je bil na skupščini izvoljen za predsednika SŽPS. Novi
predsednik Milorad Šljivič je imenoval za drugega podpredsednika sindikata Roberta
Zormana iz OO Maribor, prvi podpredsednik ostaja še naprej Dušan Kokol iz OO Koper. Za
koordinatorja glavnega odbora je bil imenovan Matjaž Skutnik.
- V dogovoru, podpisanem v začetku leta, se je delodajalec zavezal, da bo problematika
koriščenja odmora zakonsko urejena do začetka maja. V tem času pa delodajalec ni nakazal
nobene rešitve, kako bi zadevo lahko uredil. V Državni zbor Republike Slovenije pa je bil
vložen predlog spremembe Zakona o varnosti v železniškem prometu. V ponedeljek, 22. maja
bo Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnaval spremembe tega zakona. Na povabilo
predsednika odbora sta na sejo odbora v Državni zbor, kjer bosta lahko predstavila stališče
našega sindikata, povabljena sekretar SŽPS in predsednik OO SŽPS Zidani Most.
- Pohod na Boč je bil zaradi slabega vremena prestavljen z 18. aprila na 12. maj. Majski
pohod je lepo uspel. Udeležba članov OO Zidani Most je bila dobra.
- Problematika količnika potniških blagajn še vedno ostaja nerešena.
- Predsednik OO je na kratko predstavil dogajanje v zvezi z gradnjo drugega tira Divača –
Koper.
- OO Zidani Most je zamenjal banko, kjer ima odprt TRR račun. Naša nova banka je
Delavska hranilnica.
- Konec letošnjega leta imamo v OO Zidani Most redne volitve. Jeseni je potrebno začeti
postopke, da se volitve izvedejo v predpisanem času.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 12/2017: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.

3. Družabno srečanje SŽPS v Kranjski Gori in jesenski izlet OO Zidani Most
Letošnje tradicionalno srečanje vseh članic in članov SŽPS bo v soboto, 17. junija v Kranjski
Gori. Vabila in informacije so že na oglasnih deskah. Organiziran bo avtobusni prevoz. Na
našem delu vozi avtobus iz Sevnice preko Celja proti Gorenjski. Prijave sprejema predsednik

OO do 6. junija. Povabljeni, da nagovorimo in povabimo čim več našega članstva na
srečanje.
V nadaljevanju je potekala razprava o našem jesenskem izletu. V preteklih dveh letih smo z
vlakom obiskali Ljubljano in Maribor. Za letošnji izlet je bila predlagana prestolnica
Dolenjske Novo mesto. Prevoz bi bil tudi tokrat z vlakom. Možnost je vodenega ogleda
mesta in obisk ene izmed novomeških tovarn ( Krka ali Revoz). Izlet bi bil predvidoma v
sredini ali drug polovici septembra.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja sklepa:
Sklep št. 13/2017: Prijave za družabno srečanje SŽPS v Kranjski Gori sprejema
predsednik OO Zidani Most do 06. junija 2017 na telefonski številki 041 864 900.
Sklep št. 14/2017: Jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most bo predvidoma v mesecu
septembru v Novo mesto.

4. Razno
Ni bilo razprave.

Predsednik OO Zidani Most: Miran Prnaver

