Rogozniška cesta 21
2250 Ptuj

Datum: 29.03.2013

ZAPISNIK
1. redne seje OO Pragersko, ki je potekala dne 29.03.2013 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih sindikalne
pisarne na Ptuju.
PRISOTNI: Borut JUG, Milan Govedič, Stanko Zebec, Davorin Arnuga, Martin Horvat
OPRAVIČENO ODSOTNI: Roland Čontala, Desimir Jocić in Zdravko Munda.
OSTALI PRISOTNI: Matjaţ Skutnik
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pregled zapisnika občnega zbora
Poročilo s seje G.O
Poročilo o delo SŽPS aktualnih temah ( g. Skutnik )
Poročilo predsednika o delu med sejama
Plan dela O.O za leto 2013
a) Organizacija skupnega izleta O.O –jev ( g. Pintarič )
b) Ostali dogodki
Razno

Vse prisotne je pozdravil predsednik OO Pragersko g. Jug Borut. Poseben pozdrav je namenil predsedniku
SŢPS Matjaţu Skutniku, ki se je odzval na naše povabilo. Predsednik je predstavil dnevni red 1. redne seje. Na
predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad/1
Na zapisnik občnega zbora ni bilo pripomb zato je bil soglasno sprejet.
Ad/2
Zapisniki vseh sestankov GO so izobešeni na oglasnih deskah po prometnih uradih ter na delovnih
mestih, kjer imamo svoje člane. Zapisniki so dostopni tudi na spletni strani sindikata. O najnovejših novicah ste
lahko obveščeni sproti, če se naročite na prejemanje novic. Na portalu najdete vse sindikalne akte in obrazce,
prav tako najdete tam povezave do aktov in pravilnikov, ki jih rabite v sluţbi. Vabljeni na ogled spletne strani,
saj boste tam sprotno obveščeni o aktualnem dogajanju na sindikalnem področju.
Borut je razloţil stališče do ustanovitve in naše pridruţitve Svetu delavcev kapitalsko povezanih druţb.
Podebatirali smo dobre in slabe strani tega dejanja. Bistvo vsega je pomagati članom po najboljših moţnostih.
Predsednik je poročal o dogajanju z dvodnevne seje. Seznanili so se z odstopom delavskega direktorja,
ter dveh članov SDI, ter njihovih namestnikov. Za delavsko direktorico je bila imenovana Silva Kristan. Odstopil
je tudi Risto Djurič zaradi odhoda na čakanje in posledično pokoj. Namesto njega je bil imenovan Miran Prnaver
kot profesionalni član SD.
Na seji so se jim pridruţili hrvaški člani sindikata prometnikov ter predstavili njihov trenutni poloţaj, ki
nič prav zavidljiv.
Športne igre bodo v Ljubljani na stari lokaciji v soboto, 8.6.2013.
Razloţil nam je tudi aktualno pokojninsko reformo, ki so jo lahko v krajši obliki preberete na naši
spletni strani. Bo pa objavljena v naslednji številki Prometnika.

Ad/3
Predsednik Matjaţ Skutnik nam je razloţil zadnja aktualna dogajanja na Slovenskih ţeleznicah in na
sindikalnem področju. Razloţil nam je svoje videnje pri sodelovanju in vključevanju v SDKPD.
Opisal je svoje delovanje v zadnjem času. Predvsem organiziranost dela v pisarni po odstopu g. Djuriča
in nastopu dela nadomestnega člana g. Prnaverja. Dotaknil se je srečanja naših članic ob prazniku ţena. Ponekod
se spet pojavljajo nesoglasja šefov glede koriščenja odmora med delom. Odmor je neodtujljiva pravica in kot
taka mora biti priznana tako ali drugače. Je pač tako, da se moramo vedno znova boriti za svoje ţe pridobljene
pravice.
Ad/4
Predsednik G. Jug je povedal, da je imel več telefonskih pogovorov z predstavniki sekcije glede našega dela in
teţav, ki se pojavljajo. V glavnem sprosti poskuša reševati probleme, ki se pojavijo in katere mu sporočijo člani.

Ad/5
Pogovarjali smo se o moţnostih organiziranja aktivnostih za naše člane, ki jih imamo glede na zanimanje
članstva in finančne zmoţnosti. Po daljšem pogovoru je bilo sprejeto naslednje stališče:
Plan druţabnih aktivnosti naše OO je naslednji:
 18.05.2013 bo organizirano kolesarjenje, katere organizacijsko pripravi Milan Govedič,
 14.09.2013 izlet Orlovo gnezdo – rudnik soli – organizira Nada Pintarič,
 26.10.2013 bo kostanjev piknik.
Izlet bomo organizira skupno s sosednjimi odbori, ker sami teţko zapolnimo avtobus.
Seja je bila končana ob 22.25.
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Predsednik:

Stanko Zebec

Borut Jug

