Datum: 09. 04. 2014
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v ponedeljek, 07. 04. 2014, v sobi SŽPS v
Zidanem Mostu, s pričetkom ob 8.00 uri.
Prisotni : Tatjana Tržan, Boštjan Povše, Stanka Jurkošek, Jurij Aškerc, Uroš Trkaj, Adolf
Teržan in Miran Prnaver
Predlagani dnevni red :
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 13. 02. 2014
Poročilo predsednika OO Zidani Most
Poročilo predsednika NO OO Zidani Most za leto 2013
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 1/2014 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 11. 12. 2013.) je
realiziran.
Sklep št. 2/2014 (Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 3/2014 (Za srečanje naših članic ob mednarodnem dnevu žena prispeva glavna
pisarna 5€ po članici, vsaka udeleženka prispeva 20 €, razliko do polne cene pokrije OO.) je
realiziran.
Sklep št. 4/2014 (V mesecu aprilu ali maju OO Zidani Most organizira pohod na Lisco.) je v
realizaciji.
Sklep št. 5/2014 (Za delegata skupščine SŽPS OO Zidani Most imenuje Jureta Aškerca in
Mirana Prnaverja.) je realiziran.
Sklep št. 6/2014 (Pri nakupu računalnika na postaji Zidani Most prispeva OO Zidani Most po
5€ na člana – prometnika, to je skupaj 55 €.) je realiziran.
Sklep št. 7/2014 (Sprejme se finančno poročilo za leto 2013.) je realiziran.
Sklep št. 8/2014 (Sprejme se finančni plan za leto 2014.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 9/2014: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 13. 02. 2014.

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je v svojem poročilu izpostavil sledeče:

- Skupščina SŽPS bo v petek, 11. aprila. Zaradi zasedenosti Jureta Aškerca bo druga
delegatka OO SŽPS Zidani Most Stanka Jurkošek.
- Predlog OO SŽPS Zidani Most o spremembi 54. člena Signalnega pravilnika kljub vsem
našim argumentom na AŽP (Agencija za železniški promet) ni dobil podpore.
- Zavarovalnica Maribor ponuja ugodno nezgodno zavarovanje tudi za družinske člane (več na
spletni strani sindikata in v novi številki glasila Prometnik).
- Predstavljene so bile spremembe Navodila 637 (prevoz na delo) in naši predlogi na
spremembe.
- Podano je bilo poročilo v zvezi s planom kadrov in zaposlitvijo (podjemne pogodbe)
delavcev RTH (Rudnik Trbovlje Hrastnik) na SŽ.
- Predsednik je predstavil pravilen postopek za uveljavljanje sindikalnih ur iz naslova za delo
OO SŽPS Zidani Most.
- SŽ so menjale mobilnega operaterja. Namesto Simobila je sedaj to Telekom (bivši Mobitel).
Tudi naš sindikat bo v začetku maja pristopil k Telekomu.
- Izbran je bil nov dobavitelj službenih čevljev, in sicer podjetje Planika Turnišče.
- Podano je bilo finančno poročilo izleta in srečanja naših članic ob 8. marcu.
- Spomladanski pohod na Lisco bo 9. maja. Vabilo in vse podrobnosti pripravi Adolf Teržan.
- Letošnje družabno-športno srečanje našega sindikata bo v soboto, 14. junija, tako kot
pretekla leta v Mestni plaži Laguna (Ljubljana Ježica). Boštjan Povše se dogovori z
udeleženci športnih iger iz našega OO, v katerih disciplinah bi in bomo nastopili.
- Podano je bilo poročilo z zadnje seja Sveta delavcev potniškega prometa, na katerem je bilo
predstavljeno poročilo o delu odvisne družbe Potniški promet, d.o.o, v letu 2013.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani, so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 10/2014: Namesto Jureta Aškerca bo delegatka na skupščini SŽPS 11. aprila
2014 Stanka Jurkošek.
Sklep št. 11/2014: Spomladanski pohod OO SŽPS Zidani Most bo na Lisco, in sicer v
petek, 9. maja 2014.
Sklep št. 12/2014: Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most.
3. Poročilo predsednika NO OO Zidani Most za leto 2013
Poročilo je podal predsednik NO OO Zidani Most Boštjan Povše.
NO OO Zidani Most se je sestal 10. marca in se seznanil s finančnim poročilom za leto 2013
in nanj ni imel pripomb. Prav tako se je seznanil s finančnim planom za leto 2014.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 13/2014: NO OO Zidani Most se je
seznanil s finančnim poročilom za leto 2013 in nanj nima pripomb.
4. Razno
Tradicionalni jesenski izlet za članice in člane OO SŽPS Zidani Most bo predvidoma v
mesecu oktobru v Slovenske gorice.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

