Datum: 20. 04. 2015
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v petek, 17. 04. 2015, v sobi SŽPS v Zidanem Mostu
s pričetkom ob 7.00 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 09. 02. 2015
Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS
Poročilo predsednika NO za leto 2014
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 01/2015 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 14. 11. 2014.)
je realiziran.
Sklep št. 02/2015 (Prouči se možnost prenosa TRR računa, ki ga ima naš OO odprtega pri NLB v
Sevnici, na Banko Celje v Radečah. V primeru prenosa TRR se za podpisnike TRR računa imenujejo:
Jure Aškerc, Uroš Trkaj in Miran Prnaver.) v postopku proučitve realizacije.
Sklep št. 03/2015 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 04/2015 (Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2014.) je realiziran.
Sklep št. 05/2015 (Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2015.) je realiziran.
Sklep št. 06/2015 (V letu 2015 OO organizira spomladanski pohod (pohod na Kum predvidoma v prvi
polovici maja), jesensko druženje - izlet (natančno obliko še dorečemo) in prednovoletno srečanje.)
v realizaciji.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 07/2015: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 09. 02. 2015.
2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Arbitražna komisija je imela prvo sejo 3. marca 2015.
- Predvidene so nove zaposlitve na SŽ (25 progarjev, 25 premikačev, 25 vzdrževalcev - VIT, 10
čuvajev ŽIP in 5 čuvajev ŽGP).
- 10. marca je potekal kongres SZS Alternative. Predsednik in sekretar sta bila ponovno izvoljena
(Zdenko Lorber in Leon Didič). Podpredsednik je postal Matjaž Skutnik in član Nadzornega odbora
Miran Prnaver.
- Na temo privatizacije državnih podjetij je 13. aprila potekala okrogla miza v Cankarjevem domu.

- Na seji Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je bilo predstavljeno poslovanje naše družbe v
lanskem letu in prvih mesecih letošnjega leta.
- 24. aprila bo imel naš sindikat redno letno skupščino. OO Zidani Most ima dva predstavnika –
delegata, ki ju je potrebno danes imenovati.
- 15. maja organiziramo pohod na Kum. Pridružili se nam bodo, tako kot lansko leto, lahko tudi člani
iz drugih OO. Vabila, plakati so že na oglasnih deskah.
- Družabno srečanje in obeležitev 25. obletnice ustanovitve SŽPS bo v soboto, 20. junija, na Rogli.
Organiziran bo avtobusni prevoz. Sledijo še plakati s povabilom za oglasne deske. Povabljeni k čim
večji udeležbi.
- Jesenski izlet našega OO bo predvidoma v mesecu septembru. Izlet bo v naše glavno mesto
Ljubljano in bo poldnevni, da se ga bo lahko udeležilo karseda največ članov (možnost dana tudi
tistim, ki so iz nočne izmene).
- Predstavljena je bila tudi možnost dodatnega novoletnega darila iz naslova OO. Konkretna odločitev
bo sprejeta na eni izmed naslednjih sej.
- Podano je bilo poročilo, koliko sindikalnih ur pripada posameznemu OO v letošnjem letu.
- Vsi člani so bili povabljeni, da posredujejo svoje e-naslove in s tem omogočijo boljšo in hitrejšo
informiranost s strani glavne pisarne SŽPS.
- V jesenskih mesecih bodo volitve v nov sestav Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
- Potrebno bo vložiti še dodatne napore in argumente proti možni ukinitvi zunanjega prometnika
postaje Trbovlje.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje tri sklepe:
Sklep št. 08/2015: Za delegata skupščine SŽPS za leto 2015 se imenujeta Adolf Teržan in Miran
Prnaver.
Sklep št. 09/2015: Tradicionalni jesenski izlet članic in članov OO SŽPS Zidani Most se izvede
predvidoma v mesecu septembru v Ljubljano. Izlet bo poldneven.
Sklep št. 10/2015: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.

3. Poročilo predsednika NO za leto 2014
Predsednik NO SŽPS Zidani Most Boštjan Povše je predstavil poročilo NO za leto 2014. Opravili so
pregled poslovanja in niso ugotovili nepravilnosti. Poslovanje je bilo v letu 2014 pregledno in
finančno vzdržno.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 11/2015: Sprejme se poročilo predsednika NO
SŽPS Zidani Most za leto 2014.
4. Razno
Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o težavah, do katerih prihaja pri čiščenju naših prostorov s
strani določenih zaposlenih delavcev ŽIP-a.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

