Datum: 06. 02. 2018
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v ponedeljek, 05. 02. 2018, v posebni sobi
gostilne Strnad na Hotemežu pri Radečah s pričetkom ob 19.00 uri.
Prisotni člani: Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Tatjana Tržan, Uroš Trkaj, Adolf Teržan, Jurij
Aškerc in Miran Prnaver
Ostali prisotni: Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Opravičeno odsoten: /
Uvodoma je predsednik OO SŽPS vse pozdravil, posebej še predsednika Milorada Šljivića,
ugotovil, da je OO sklepčen in predlagal naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 03. 10. 2017
Poročilo volilne komisije
Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS
Finančno poročilo blagajnika za leto 2017
Finančni plan za leto 2018
Poročilo predsednika NO OO Zidani Most SŽPS
Plan dela za leto 2018
Poročilo predsednika sindikata SŽPS
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 15/2017 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 19. 05. 2017.) je
realiziran.
Sklep št. 16/2017: (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 17/2017: (Tudi letos za naše članice in člane nabavimo darilo od koncu leta v
vrednosti kot v preteklih letih.) je realiziran.
Sklep št. 18/2017: (Tradicionalno srečanje OO SŽPS Zidani Most ob zaključku leta bo v
petek, 22. decembra, ob 19. uri v gostišču Hochkraut v Tremarju.) je realiziran.
Sklep št. 19/2017: (OO SŽPS imenuje volilno komisijo v sestavi Stanka Jurkošek
(predsednica), Tatjana Tržan (članica) in Jure Aškerc (član) za izvedbo volitev predsednika
OO SŽPS Zidani Most in predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 01/2018: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 03. 10. 2017.
2. Poročilo volilne komisije

Predsednica volilne komisije Stanka Jurkošek je podala poročilo volilne komisije o izvedbi in
rezultatih volitev. Novoizvoljenemu predsedniku OO SŽPS Zidani Most Miranu Prnaverju in
predsedniku NO OO SŽPS Zidani Most Boštjanu Povšetu je izročila potrdilo o izvolitvi.
Predsednik OO SŽPS je nato za podpredsednika OO SŽPS Zidani Most imenoval Jureta
Aškerca, za blagajnika Uroša Trkaja in za postajne zaupnike Adolfa Teržana, Stanko Jurkošek
in Tatjano Tržan. Predsednik NO OO SŽPS pa je za člana NO OO imenoval Janka Beca in
Aleksandra Knavsa.
Pri tej točki so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 02/2018: OO SŽPS potrjuje poročilo volilne komisije, na osnovi katerega je za
predsednika OO SŽPS Zidani Most izvoljen Miran Prnaver in za predsedniku NO OO
SŽPS Zidani Most Boštjan Povše.
Sklep št. 03/2018: Za podpredsednika OO SŽPS Zidani Most se imenuje Jureta Aškerca,
za blagajnika Uroša Trkaja in za postajne zaupnike Adolfa Teržana, Stanko Jurkošek
in Tatjano Tržan.
Sklep št. 04/2018: Za člana NO OO se imenujeta Janko Bec in Aleksander Knavs.
3. Poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most
Predsednik OO SŽPS Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Prednovoletno srečanje v Tremarjih je ocenil kot dobro organizirano in obiskano.
- 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.
- Člani, ki so imeli nočno s starega na novo leto, so prejeli tradicionalno darilo našega OO darilni bon.
- Predsednik je predstavil nov dogovor, ki so ga dosegli sindikati in ki govori med drugim
tudi o povečanju plače, izplačilu za poslovno uspešnost (božičnica), o številu sindikalnih ur ...
- Podano je bilo poročilo v zvezi z dogajanjem reševanja koriščenja odmora med delom
(sestanek pri ministru, posvetovanje z odvetnikom ...).
- Pred uveljavitvijo voznega reda je bila uspešno rešena problematika ohranitve delovnega
mesta Trbovlje - zunanji prometnik.
- Ob preprečitvi izrednega dogodka med postajama Zidani Most - Rimske Toplice bo po
dolgotrajnem prizadevanju našega sindikata naš član prejel upravičeno nagrado.
- Ob 8. marcu je predvideno srečanje za naše članice v soboto, 10. marca. Organizator
srečanja je OO Jesenice. Ogled in obisk Bleda in zaključek na Jesenicah. Celoten strošek
izleta pokrije glavna pisarna.
- Pred podpisom je dogovor o izplačilu nagrade za 40 let dela na železnici.
- Za skupščino SŽPS je potrebno imenovati dva delegata iz našega odbora.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 05/2018: Za izlet in srečanje naših članic ob dnevu žena se prijavite pri
predsedniku OO.
Sklep št. 06/2018: Za delegata skupščine iz OO SŽPS Zidani Most se imenujeta Stanka
Jurkošek in Miran Prnaver.
Sklep št. 07/2018: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.

4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2017
Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2017. Poslovanje je
bilo v letu 2017 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2017 smo porabili manj od
planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2018.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli:
Sklep št. 08/2018: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS Zidani Most za leto 2017.
5. Finančni plan za leto 2018
Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2018, na katerega ni bilo pripomb.
Za prihodnje leto se predlaga, da se plan razdeli na še več manjših postavk (npr.: posebej
postavka novoletna obdaritev in podobno)
Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli:
Sklep št. 09/2018: Sprejme se finančni plan OO SŽPS Zidani Most za leto 2018.
6. 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 2017 je pozitivno. Prenos finančnih sredstev v letu 2018 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 2018.
Narejen je na realnih postavkah in nanj NO nima pripomb.
NO predlaga, da se za udeležbo na sejah OO izplača cela dnevnica.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
Sklep št. 10/2018: Za udeležbo na sejah OO se izplača cela dnevnica.
Sklep št. 11/2018: Sprejme se poročilo predsednika NO OO SŽPS Zidani Most.
7. Plan dela za leto 2018
Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije družabnih srečanj
našega OO v letu 2018. 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 2018 izvedemo pomladanski pohod, jesenski izlet
in prednovoletno srečanje. V mesecu juniju predvideno tradicionalno srečanje vseh članic in
članov sindikata v Kranjski Gori.
V razpravi glede pomladanskega pohoda je prevladalo stališče, da letos v sredini aprila
organizirano pohod na Zasavsko sveto goro.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 12/2018: V letu 2018 OO organizira pomladanski pohod (pohod na Zasavsko
sveto goro predvidoma v sredini aprila), jesensko druženje - izlet in prednovoletno
srečanje.
8. Poročilo predsednika sindikata SŽPS
Predsednik Milorad Šljivić je predstavil stanje, v katerem je lani maja prevzel sindikat, in
potek dogodkov in glavnih aktivnosti sindikata v preteklem letu in danes. Sindikat se spopada
s številnimi problemi članstva in z aktivnostmi, s katerimi poskuša te probleme reševati. Še
vedno je pred nami velik izziv in naloga - problem nerešenega odmora med delom.
V živahni razpravi smo se med drugim dotaknili izplačila božičnice, ki je zaradi različnih
procentov izplačila lahko nepravična. Pojavilo se je vprašanje glede premestitev prometnikov
in izobraževanja novih, ki so prišli iz drugih družb.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 13/2018: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS.
9. Razno
Ni bilo razprave.

Predsednik OO Zidani Most: Miran Prnaver

