
                                                 
 

x 

Datum: 10. 09. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v ponedeljek, 08. 09. 2014, v  sobi SŽPS  v 

Zidanem Mostu, s pričetkom ob 8.00 uri. 

 

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

Prnaver 

Opravičeno odsotna: Tatjana Tržan 

 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 07. 04. 2014 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

3. Jesenski izlet OO SŽPS Zidani Most  

4. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.  Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št. 9/2014 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 13. 02. 2014.) 

je realiziran. 

Sklep št. 10/2014 (Namesto Jureta Aškerca bo delegatka na skupščini SŽPS 11. aprila 2014 

Stanka Jurkošek.)  je realiziran. 

Sklep št. 11/2014 (Spomladanski pohod OO SŽPS Zidani Most bo na Lisco, in sicer v petek, 

9. maja 2014.) je realiziran.   

Sklep št. 12/2014 (Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most.) je realiziran. 

Sklep št. 13/2014 (NO OO Zidani Most se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2013 in 

nanj nima pripomb.) je realiziran. 

 

 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 14/2014: Sprejmejo se sklepi in zapisnik 

zadnjega sestanka z dne 07. 04. 2014. 

 

 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je v svojem poročilu izpostavil sledeče: 

 

- Spomladanski pohod na Lisco  9. maja je lepo uspel. Bil je razširjen na celotno članstvo 

našega sindikata. Zahvala Adolfu Teržanu in Urošu Trkaju za vse delo in skrb pri organizaciji. 

- Letošnje družabno-športno srečanje našega sindikata v  soboto, 14. junija, je bilo uspešno 

izpeljano. Članice in člani OO smo se srečanja v Mestni plaži Laguna (Ljubljana Ježica) 



                                                 
 

udeležili v zadovoljivem številu. Domov smo prinesli tudi pokal za drugo mesto v košarki.  

Zahvala Boštjanu Povšetu za vse, kar je naredil pri organizaciji srečanja, ob bolniški 

odsotnosti predsednika OO v tistem času. 

- Predsednik je predstavil, v kakšni in kateri fazi je dogovor med socialnimi partnerji in 

upravo glede ukrepov na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov 

v koncernu slovenskih železniških družb. 

- Predstavljeno je bilo finančno stanje v OO za prvi dve tretjini letošnjega leta.  

- Planinski pohod, ki je bil avgusta zaradi slabega vremena odpovedan, bo izveden v oktobru 

kot enodnevni pohod. 

- Boštjan Povše se je julija letošnjega leta udeležil sestanka na Službi za vodenja prometa 

glede urejenosti delovnih mest in predvidenih investicij. Gre pa bolj za plan želja in potreb, 

kot resno možnost, da se stvari uredijo oziroma zboljšajo. 

- Glavni odbor našega sindikata se je med našima sejama sestal dvakrat (junij in september)  

in obravnaval aktualna dogajanja. 

- Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., ima naslednjo sejo predvideno konec septembra. 

- Kolesarski izlet zadnjo avgustovsko soboto  je imel za cilj naše kraje. V Radečah je bil tako 

zaključek. Za spremembo je bilo lepo vreme. 

       

 

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani, so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:  

Sklep št. 15/2014:  Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most. 

     

3.  Jesenski izlet  OO SŽPS Zidani Most 

 

Kot smo se pogovarjali že na zadnji seji, bomo imeli tradicionalni jesenski izlet našega odbora 

v Slovenske gorice. 

Odpravili se bomo z avtobusom s postaje Zidani Most v soboto, 11. oktobra, ob 7. uri. 

Organizacijo izleta je prevzela Tatjana Tržan. Zraven povabimo tudi naše družinske člane. 

   

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli Sklep št. 16/2014:  OO Zidani Most organizira 

jesenski izlet v Slovenske gorice v soboto, 11. oktobra. Povabimo tudi družinske člane. 

Prispevek za odrasle družinske člane je 20 € in za otroke ( do 15. leta) 10 €.   

 

4. Razno 

 

Prednovoletno srečanje naših članic in članov bo predvidoma med 10. in 20. decembrom na 

isti lokaciji kot lani  - Bowling DeLuxe Sevnica, povezano tudi z možnostjo igranja bowlinga.  

       

                                                                                                          

                                                                                                 Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


