Rogozniška cesta 21
2250 Ptuj

Datum: 25.02.2014

ZAPISNIK
1. redne seje OO Pragersko, ki je potekala dne 25.02.2014 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih postaje Ljutomer
PRISOTNI: Borut JUG, Roland Čontala, Milan Govedič, Stanko Zebec, Davorin Arnuga, Josić Desimir.

ODSOTNI: Zdravko Munda.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika občnega zbora
Poročilo s sej G.O
Poročilo predsednika o delu med sejama
Plan dela O.O za leto 2014
Razno

Vse prisotne je pozdravil predsednik OO Pragersko g. Jug Borut. 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.
Pomembna tema je bil »Dogovor«. Vsi sindikati so se izrekli proti podpisu »Dogovora«, kjer bi nam
zmanjševali plače in jemali naše pravice. Ustanovljena je bila skupina, ki se bo pogajala z delodajalcem o
morebitnem novem dogovoru, ki nam ne bo jemal plače, dopusta in pridobljenih pravic iz kolektivne pogodbe.
Letošnje praznovanje 8. marca prevzema OO Koper.
Pogovarjali so se tudi o prestrukturiranju sindikata. Se pravi združitev sindikatov v infrastrukturi.
Zaenkrat se o tem še pogovarjamo ter iščemo primerno organiziranost in delovanje.

Ad/3
Predsednik G. Jug je povedal, da je imel več telefonskih pogovorov z predstavniki sekcije glede našega dela in
težav, ki se pojavljajo. V glavnem sprosti poskuša reševati probleme, ki se pojavijo in katere mu sporočijo člani.

Ad/4
Pogovarjali smo se o možnostih organiziranja aktivnostih za naše člane, ki jih imamo glede na zanimanje
članstva in finančne zmožnosti. Po sklepih, ki smo jih sprejeli na občnem zboru smo sprejeli naslednji plan dela
in aktivnosti v tem letu.
Plan družabnih aktivnosti naše OO je naslednji:
 10.05.2014 bo organizirano kolesarjenje.
 06.09.2014 izlet.
 25.10.2014 bo kostanjev piknik.

Ad/5
Seja je bila končana ob 21.00.

Zapisal:

Predsednik:

Stanko Zebec

Borut Jug

