Datum: 12. 02. 2015
ZAPISNIK
sestanka SŽPS OO Zidani Most, ki je potekal v ponedeljek, 09. 02. 2015, v sobi SŽPS v Zidanem
Mostu s pričetkom ob 8.00 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.

Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 14. 11. 2015
Poročilo predsednika OO Zidani Most SŽPS
Finančno poročilo blagajnika za leto 2014
Finančni plan za leto 2015
Plan dela za leto 2015
Razno

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno.
1. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka
Sklep št. 17/2014 (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 08. 09. 2014.)
je realiziran.
Sklep št. 18/2014 (Sprejme se poročilo predsednika sindikata SŽPS Matjaža Skutnika.) je realiziran.
Sklep št. 19/2014 (Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.) je realiziran.
Sklep št. 20/2014 (OO se je seznanil z novoletnim programom našega sindikata.) je realiziran.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 01/2015: Sprejmejo se sklepi in zapisnik
zadnjega sestanka z dne 14. 11. 2014.
2. Poročilo predsednika OO Zidani Most
Predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver je podal naslednje poročilo:
- Prednovoletno srečanje v Sevnici je ocenil kot dobro organizirano in obiskano.
- Vsem članom OO je bilo poslano praznično voščilo.
- Štirje člani, ki so imeli nočno s starega na novo leto, so prejeli tradicionalno darilo našega OO.
- Pri decembrski plači smo prejeli dodatek, glede na podpisan dogovor.
- Pri januarski palači bo izveden dvig le-te za 3%.
- Pri potrebi zamenjave čajne kuhinje v Trbovljah smo se vsak po svojih močeh angažirali pri
reševanju tega problema.
- V dogovoru s tovornim prometom, smo prejeli (na reverz) del opreme za našo pisarno OO SŽPS
Zidani Most.
- Ob 8. marcu je predvideno srečanje za naše članice na dan pred praznikom. Pisno vabilo in vse
ostale informacije sledijo.

- Na osnovi dopisa naše članice je potekal na Potniškem prometu sestanek z g. Gorazdom Hartnerjem
na temo pomanjkanja potniških blagajnikov.
- V določenih dokumentih (ki govorijo o tem, kako nadomestiti izpad delavcev, ki bodo odšli v pokoj
ali na čakanje) se pojavlja med drugimi tudi možnost ukinitve delovnega mesta na postaji Trbovlje
potniška. Na to temo bo potrebno uporabiti predvsem moč argumentov, zakaj bi bila taka poteza nedopustna.
- Družabno srečanje naših članic in članov je letos predvideno na Rogli 20. junija. Prevoz bo
organiziran z avtobusi.
- Na temo izboljšanja delovnih pogojev so do sedaj potekali trije sestanki. Vsi naši predlogi so »za
enkrat še v igri«.
- Glede uniforme se zopet predvideva, da se bo izdajala ločeno zimska in ločeno letna uniforma.
- Na kongresu SZS - Alternativa (10. 03. 2015) bo naš član kongresa Boštjan Povše.
- S Thermano Laško je podpisana pogodba za leto 2015 o nadaljnjih popustih za naša člane na osnovi
članske izkaznice.
- Predsednik je predstavil program aktivnega oddiha - zdravstvene preventive v Središču Vitalis.
- Predstavljena je bila pobuda, da bi zamenjali banko, pri kateri imamo odprt naš TRR.
- 6. junija je predvideno srečanje vseh železničarjev v Ljubljani.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli naslednja dva sklepa:
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.
Sklep št. 03/2015: Sprejme se poročilo predsednika OO SŽPS Zidani Most.
Finančno poročilo blagajnika za leto 2014
Blagajnik OO SŽPS Uroš Trkaj je predstavil finančno poročilo za leto 2014. Poslovanje je bilo v letu
2014 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2014 smo porabili nekaj manj od planiranega, zato smo
temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2015.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 04/2015: Sprejme se finančno poročilo OO SŽPS
Zidani Most za leto 2014.
3. Finančni plan za leto 2015
Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2015, na katerega ni bilo pripomb.
Finančno poročilo blagajnika in finančni plan sta prilogi originala tega zapisnika.
Poročilo nadzornega odbora bo na naslednji seji podal predsednik NO Boštjan Povše.
Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli sklep št. 05/2015: Sprejme se finančni plan OO SŽPS
Zidani Most za leto 2015.

4. Plan dela za leto 2015
Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o vrsti, času in načinu organizacije družabnih srečanj našega
OO v letu 2015. Strinjali smo se, da se je potrebno potruditi, da se teh srečanj udeleži karseda čim več
naših članov, da je posebno pri izletu potrebno imeti v vidu, da se ne prekoračijo predvidena sredstva.
Med razpravo so se slišala tudi mnenja, da je morda celodnevni izlet za marsikoga neprimeren
(problem, če si iz nočne in podobno) in da bi bila morda na časovno krajšem srečanju udeležba boljša.
V pogovoru s člani bomo do časa, ko bo potrebno sprejeti odločitve o izletu, poskušali najti

najprimernejšo rešitev. V osnovi pa smo se strinjali, da tudi v letu 2015 izvedemo pomladanski
pohod, jesenski izlet – druženje (točno obliko še dorečemo) in prednovoletno srečanje.
Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 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.

5. Razno
Ni bilo razprave.

Predsednik OO Zidani Most:
Miran Prnaver

