Datum: 08. 02. 2017
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v ponedeljek, 06. 02. 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.
5.
6.
7.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 10. 11. 2016
Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS
Finančno poročilo blagajnika za leto 2016
Finančni plan za leto 2017
Poročilo predsednika NO OO Zidani Most SŽPS
Plan dela za leto 2017
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 16/2016 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 16. 09. 2016.) je
realiziran.
Sklep št. 17/2016: (Za potrebe nakupa mikrovalovne pečice na postaji Trbovlje se odobri
sofinanciranje s strani OO SŽPS Zidani Most v višini 5 evrov po članu SŽPS na postaji
Trbovlje.) je realiziran.
Sklep št. 18/2016: (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 19/2016: (Tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta bo v petek,
16. decembra, ob 19. uri v hotelu Aqua Roma v Rimskih Toplicah.) je realiziran.
Sklep št. 20/2016: (Na tradicionalno praznovanje in srečanje OO ob zaključku leta se povabi
tudi naše nekdanje člane, ki so se upokojili leta 2015 ali pa so v programu PRPD iz lanskega
leta.) je realiziran.
Sklep št. 21/2016: (Poleg darila iz glavne pisarne vse članice in člani OO SŽPS Zidani Most
prejmejo še darilo, ki ga financira OO SŽPS Zidani Most, in sicer pohodne palice, prisrčnico
in strgalo za led z lučko.) je realiziran.
Sklep št. 22/2016: (Vsem našim članicam in članom se na domači naslov pošlje praznična
voščilnica.) je realiziran.
Sklep št. 23/2016: (Delavci - člani OO SŽPS Zidani Most, ki delajo nočno izmeno s starega
na novo leto 2017, prejmejo darilo v obliki darilnega bona v vrednosti 20 evrov.) je
realiziran.

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 01/2017: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 10. 11. 2016.

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Prednovoletno srečanje v Rimskih Toplicah je ocenil kot dobro organizirano in obiskano.
Malo je bil problem, ker zaradi množice drugih gostov in glasbe v lokalu predsednik sindikata
in predsednik OO nista mogla nagovoriti udeležencev.
- Pri članstvu je bilo zelo dobro 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 - darilni bon.
- Prav tako je naš član, ki se je v lanskem letu upokojil, prejel posebno zahvalo - plaketo za
minulo delo v našem sindikatu.
- Predsednik je predstavil nov dogovor, ki so ga dosegli sindikati in ki govori med drugim tudi
o povečanem plačilu stimulacije, izplačilu za poslovno uspešnost (božičnica), povečanem
znesku za dodatno pokojninsko zavarovanje, spremembi navodila o prevozu na delo ….
- Podano je bilo poročilo v zvezi s spremembo dogovora o koriščenju odmora med delom.
- Planerčki za leto 2017 so bili dostavljeni vsem našim članom.
- Ob 8. marcu je predvideno srečanje za naše članice v soboto, 11. marca. Organizator
srečanja je OO Celje.
- Predstavljeno je bilo delo in trenutna situacija v glavni pisarni sindikata.
- Pozove se upokojene člane OO, da plačajo dogovorjeno članarino najkasneje do 31. 03.
2017.
- Letošnje družabno srečanje našega sindikata bo predvidoma v mesecu juniju na novi
lokaciji.
- 18. januarja je potekal protestni shod pred ministrstvom za delo zaradi spremembe zakona,
ki določa nižji procent vplačevanja prispevka delodajalca za poklicno pokojnino.
- V času odsotnosti predsednika OO Zidani Most (med 18. 02. in 05. 03. 2017) je potrebno
zagotoviti njegovo nadomeščanje.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:
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.
Sklep št. 03/2017: Na naslednjo sejo OO SŽPS Zidani Most se povabi vse naše članice in
člane ter vodstvo našega sindikata.
Sklep št. 04/2017: V času odsotnosti predsednika OO Zidani Most (med 18. 02. in 05. 03.
2017) ga nadomešča Boštjan Povše.
Sklep št. 05/2017: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2016
Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2016. Poslovanje je
bilo v letu 2016 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2016 smo porabili manj od
planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2017.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli:
Sklep št. 06/2017: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2016.

4. Finančni plan za leto 2017
Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2017, na katerega ni bilo pripomb.
Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli:
Sklep št. 07/2017: Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2017.
5. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most
Predsednik NO OO Zidani Most Boštjan Povše je podal sledeče poročilo:
NO OO ZM je preko leta 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 2016 je pozitivno. Prenos finančnih sredstev v letu 2017 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 2017.
Narejen je na realnih postavkah in nanj NO nima pripomb.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 08/2017: Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.
6. Plan dela za leto 2017
Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije družabnih srečanj
našega OO v letu 2017. Strinjali smo se, da se je potrebno potruditi, da se teh srečanj udeleži
karseda veliko 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 2017 izvedemo pomladanski pohod, jesenski izlet
– druženje (točno obliko še dorečemo) in prednovoletno srečanje. Potrebno je tudi imenovati
predstavnika - delegata za skupščino SŽPS. Konec letošnjega leta imamo v OO Zidani Most
redne volitve predsednika OO in predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.
Po končani razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:
Sklep št. 09/2017: V letu 2017 OO organizira spomladanski pohod (pohod na Boč
predvidoma v drugi polovici aprila), jesensko druženje - izlet in prednovoletno srečanje.
Sklep št. 10/2017: Predstavnika - delegata za skupščino SŽPS - se imenujeta Jure Aškerc
in Miran Prnaver, kot člana OO SŽPS Zidani Most.
7. Razno
Ni bilo razprave.

Predsednik OO Zidani Most: Miran Prnaver

