
                                                 
 

 

 Datum: 15. 02. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

S sestanka  SŽPS OO Zidani Most,  ki je potekal v četrtek, 13. 02. 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. Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka z dne 11. 12. 2013 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2013 

4. Finančni plan  za leto 2014  

5. Razno  

 

 

Zaupniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali soglasno. 

 

1.   Pregled sklepov in zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Sklep št.114/2013  (Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka.) - je realiziran. 

Sklep št.115/2013  (Sprejme se poročilo volilne komisije.) - je realiziran. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli  

sklep št. 1/2014: Sprejmejo se sklepi in zapisnik zadnjega sestanka z dne 11. 12. 2013. 

 

 

2. Poročilo predsednika OO Zidani Most 

 

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

-  Prednovoletno srečanje v Sevnici je bilo dobro organizirano in lepo obiskano.  

- Dogovor o zmanjšanju plač, regresa, letnega dopusta in ostalih prejemkov in nadomestil je 

potekal z 31. 12. 2013. Predlog poslovodstva je bil, da je podpiše nov dogovor in nadaljuje z 

zmanjšanjem prejemkov zaposlenim. Sindikati so temu ostro nasprotovali, zato do podpisa 

novega dogovora ni prišlo. So pa sindikati pripravljeni na pogovor o zmanjšanju sredstev za 

delovanja Svetov delavcev, za zamrznitev programa aktivnega oddiha in podobno. 

- Pripravlja se register in do 28. aprila bodo izdana spričevala vsem izvršilnih železniškim 

delavcem. 

- Na zadnji seji GO SŽPS je bil za glavnega urednika glasila Prometnik imenovan Miran 

Prnaver. 

- Pojasnjeno je bilo zadnje dogajanje v OO Postojna ter aktivnosti, ki se peljejo na postajah 

Koper in Ljubljana -Zalog. 

- Potekajo postopki za spremembo signalnega pravilnika. Predlog prometnikov na postaji 

Zidani Most je bil posredovan AŽP (Agencija za železniški promet). 



                                                 
 

- Končuje se zunanji razpis za zaposlitev 40 progarjev, prav tako poteka notranji razpis za 30 

prometnikov, razpis za službene čevlje za prometnike je zopet padel. 

- Svet delavcev – Infrastruktura ima novega predsednika, in sicer Bojana Gajška. 

- Predstavljena je bila ponudba za smučanje na Pohorju. 

- Srečanje naših članic ob mednarodnem dnevu žena bo letos v soboto, 15. marca. Organizator 

je OO Koper. 

- Spomladanski pohod na nivoju celotnega sindikata organizira OO PO Maribor. Dogovoriti 

se moramo, ali ga za   OO Zidani Most tudi letos organiziramo sami. 

- Imenovati moramo delegata (2) za skupščino SŽPS. 

- Predstavljena je bila prošnja prometnikov na postaji Zidani Most glede nakupa računalnika 

za potrebe delovanja sindikata. 

 

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

Sklep št. 2/2014 - Sprejme se poročilo predsednika OO Zidani Most. 

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.   

Sklep št. 4/2014 - V mesecu aprilu ali maju OO Zidani Most organizira pohod na Lisco. 

Sklep št. 5/2014 - Za delegata skupščine SŽPS OO Zidani Most imenuje Jureta Aškerca 

in Mirana Prnaverja. 

Sklep št. 6/2014 - Pri nakupu računalnika na postaji Zidani Most prispeva OO Zidani 

Most po 5€ na člana – prometnika, to je skupaj 55 €.  

 

3. Finančno poročilo blagajnika za leto 2013  

 

Poročilo  je podal blagajnik OO Zidani Most Uroš Trkaj. 

Poslovanje je bilo v letu 2013 pregledno in finančno vzdržno. V letu 2013 smo porabili manj 

od planiranega, zato smo temu primerno prilagodili planirane izdatke za leto 2014. 

 

Po razpravi so zaupniki soglasno sprejeli: 

Sklep št. 7/2014 - Sprejme se finančno poročilo za leto 2013. 

 

4. Finančno plan za leto 2014  

 

Blagajnik OO je prisotnim predstavil finančni plan za leto 2014, 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. 8/2014 - Sprejme se finančni plan za leto 2014. 

 

5. Razno  

 

Ker ni bilo pod to točko več razprave, je predsedujoči sejo ob 9.45 zaključil.  

      

                                                                                                          

                                                                                                 Predsednik  OO Zidani Most: 

                                                                                                            Miran Prnaver 


