
                                                 
 

 

Datum: 09. 02. 2016 

 

Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v petek, 05. 02. 2016, v  sobi SŽPS v Zidanem Mostu s 

pričetkom ob 8.00 uri. 

 

Prisotni: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij Aškerc in 

Miran Prnaver 

Opravičeno odsoten: / 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 14. 11. 2015 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS  

3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2015 

4. Finančni plan za leto 2016 

5. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most SŽPS  

6. Plan dela za leto 2016 

7. Razno  

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 17/2015 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 04. 09. 2015.) je 

realiziran. 

Sklep št. 18/2015 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 19/2015 (OO SŽPS Zidani Most se je seznanil s pripravami na volitve v Svet delavcev SŽ–

Infrastruktura, d. o. o.) je realiziran.   

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 01/2016: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 12. 11. 2015. 

 

     

        2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo: 

 

- Na kratko je predstavil rezultate volitev v Svet delavcev v naši družbi. Dosegli smo ponovno odličen 

rezultat, ki ga moramo sedaj potrditi z našim delom.  

-  Prednovoletno srečanje v Sevnici je ocenil kot dobro organizirano in obiskano. 

- Zelo dobro je bilo pri članstvu sprejeto obdarovanje ob koncu leta, ki smo ga pripravili in financirali 

iz sredstev OO.  

-  Vsi člani OO so dobili praznično voščilo. 

-  Štirje člani, ki so imeli nočno s starega na novo leto, so prejeli tradicionalno darilo našega OO. 

- Prav tako so štirje naši člani, ki so se v lanskem letu upokojili, prejeli posebno zahvalo - plaketo za 

minulo delo v našem sindikatu. 

-  Pri decembrski plači smo prejeli dodatek, glede na podpisan dogovor. 

- Predsednik je predstavil nov dogovor, ki so ga dosegli sindikati in ki govori, med drugim tudi o 

povečanem plačilu za nadure in dodatku za intervencijo v primeru, da smo zaposleni poklicani na delo 

na dan, ko smo po razporedu sicer prosti. 



                                                 
 

- Odslej bodo zapisniki sej GO SŽPS le še na spletni strani sindikata. Prav tako se bo spremenil način 

pošiljanja glasila Prometnik. 

-  Predstavljena je bila problematika izobraževanja za nove prometnike, ki je trenutno ustavljeno. 

-  Podano je bilo poročilo o poteku prvih dveh sej sveta delavcev v infrastrukturi. 

- Predsednik OO je poročal o vsebini vprašanj, ki jih je kot član sveta delavcev postavil poslovodstvu 

družbe.     

- Ob 8. marcu je predvideno srečanje za naše članice v soboto, 12. marca. Prijave sprejema predsednik 

OO do 25. februarja. 

- Letošnje družabno srečanje našega sindikata bo zopet na Rogli, 18. junija.  

  

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:  

 

Sklep št. 02/2016:  Za izlet in srečanje naših članic ob dnevu žena OO Zidani Most prispeva 

polno razliko do cene, ki jo bo delno pokrila glavna pisarna. 

  

Sklep št. 03/2016:  Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most. 

     

         

                                            3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2015 

 

Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2015. Poslovanje je bilo v letu 

2015 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2015 smo porabili nekaj manj od planiranega, zato smo 

temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2016. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 04/2016: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS 

Zidani Most za leto 2015. 

 

                      

                   4. Finančni plan za leto 2016 

 

Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2016, na katerega ni bilo pripomb.  

Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 05/2016: Sprejme se finančni plan OO SŽPS 

Zidani Most za leto 2016. 

 

 

 

                  5. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most 

 

Predsednik NO OO Zidani Most Boštjan Povše je podal sledeče poročilo: 

NO OO ZM je čez leto tekoče spremljal poslovanje.  

Potni nalogi so izpolnjeni in žigosani  pravilno. Računi so pregledni in pravilno izdani. 

Vsa dokumentacija poslovanja je ažurno urejena po vrstnem redu.  

Poslovanje OO Zidani Most v letu 2015 je pozitivno. Prenos finančnih sredstev v letu 2016 je 

posledica varčevanja več let.  

NO ugotavlja, da se posluje v skladu s sprejetim finančnim planom. 

S strani predsednika in blagajnika OO ZM  je bil NO posredovan finančni plan za leto 2016. Narejen 

je na realnih postavkah in nanj NO nima pripomb. 

              

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji  sklep:  

 

  



                                                 
 

Sklep št. 06/2016:  Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most. 

 

                                                        6.   Plan dela za leto 2016 

 

Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije družabnih srečanj našega 

OO v letu 2016. Strinjali smo se, da se je potrebno potruditi, da se teh srečanj udeleži karseda čim več 

naših članov, da je posebno pri izletu potrebno imeti v vidu, da se ne prekoračijo predvidena sredstva.  

V osnovi pa smo se strinjali, da tudi v letu 2016 izvedemo pomladanski pohod, jesenski izlet – 

druženje (točno obliko še dorečemo) in prednovoletno srečanje. 

 

Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep št. 07/2016: V letu 2016 OO organizira 

spomladanski pohod (pohod na Kum predvidoma v drugi polovici aprila), jesensko druženje -

izlet in prednovoletno srečanje.     

                            

                                                                 7.   Razno 

 

Ni bilo razprave.        

                                                                                                          

                                                                                                 Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


