Rogozniška cesta 21
2250 Ptuj

Datum: 22.01.2016

ZAPISNIK
1. redne seje OO Pragersko, ki je potekala dne 22.01.2016 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih sindikata na
Ptuju.
PRISOTNI: Boris Kolman, Borut Jug, Stanko Zebec, Jocić Desimir, Dejan Car
VABLJENI: Milan Govedič, Martin Horvat
ODSOTNI: Roland Čontala

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika občnega zbora
Poročilo s seje GO
Plan dela za leto 2016
Organizacija srečanja članic ob 8. marcu
Tekoča problematika
Razno

Vse prisotne je pozdravil predsednik OO Pragersko g. Boris Kolman. Predsednik je predstavil dnevni red 1.
redne seje. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Za zapisnikarja je predlagal Stanka Zebca.
Ad/1
Na zapisnik občnega zbora ni bilo pripomb zato je bil soglasno sprejet.
Ad/2
Poročilo s sestanka GO je podal Borut Jug.
Povedal je, da je bil objavljen razpis za štipendiranje otrok zaposlenih na SŢ.
Organizacijo za praznovanje ob 8. marcu letos prevzame naša OO.
Zaradi pomanjkanja ljudi je teţava pri prehajanju delavcev iz ene delovne organizacije v drugo.
Načeloma je moţno, vendar je zaradi pomanjkanja kadra vsepovsod, to prehajanje zelo oteţeno.
Na seji se je tudi izvedlo glasovanje za kandidata za delavskega direktorja. Kandidata sta bila Silva
Kristan in Matjaţ Skutnik. Matjaţ Skutnik je bil izglasovan za imenovanje delavskega direktorja, ki ga na
naslednji seji potrdi Svet delavcev.
Silva Kristan je bila potrjena kot profesionalka iz naslova SD ter Mirana Prnavra za polovični delovni
čas.
Sprejet je bil Pravilnik o nadurnem delu in plačilu vpoklica na intervencijo. Je pa v izdelavi navodilo, ki
bo podrobno razlagalo plačilo.
Zaradi ukinitve pošiljanja sluţbene pošte po vlakih, je nastal problem za pošiljanje raznih zadev. Za
distribucijo zapisnikov in časopisa se zadolţijo predsedniki, ki zadevo rešijo na primeren način.
Športno druţabno srečanje bo na Rogli v soboto, 18. junija. Pogrešamo športne aktivnosti na kar je
Borut tudi opozoril na GO.

Ad/3
Predsednik g. Boris Kolman je predstavil plan dela v tem letu. Prvenstveno je reševanje tekočih zadev,
ki so vezane na delovne pogoje, tehnologijo dela, plačno politiko in socialne razmere. Pri povezovanju in
medsebojnem sodelovanju pa predvsem enakopravno obravnavanje vseh zaposlenih.
Za vse članice in člane je organizirano kopanje v termah Ptuj, Banovcih in Moravcih. Organizirali bomo
srečanje članov nekje v maju, avgusta pa kolesarjenje. Organizirali bomo na takem mestu, da se bo dalo priti in
oditi z vlakom.
Ad/4
Boris nam je predstavil plan izleta za 8. marec, ki bo letos v organizaciji našega območnega odbora.
Potrudili se bomo, da bomo izpeljali zadevo tako, da bo vse tako kot treba.
Ad/5
Podana je bila informacija o snemanju poteka komunikacije (SŢ-MAV) na postaji Hodoš. Podrobnosti o
izsledkih snemanja še niso znane. Narobe pa je, da se snema potek komunikacije sedaj, ko so zapore in ni
vlakov.
Glede investicijskega vzdrţevanja je bilo povedano da so v izvajanju dela, ki so bila predvidena v
planu. Na postaji Središče so bile narejene sanitarije v bivalnih prostorih, zaradi prekinitve sluţbe. Do sedaj se
je uporabljal javni WC.
Ad/6
Sprejet je bil sklep, da se izplača naši kolegici Branki Krsnik pomoč v višini 150 € kot prispevek k
zdravljenju njenega otroka. Podana je bila informacija, da se je pobiralo tudi na postaji Središče in Ormoţ kjer
se je zbralo 130 € in na postaji Hodoš ter Murska Sobota kjer se je zbralo 80 €. Naša kolegica Branka je bila
prijetno presenečena, da smo zbirali tudi na našem koncu ter se zahvalila za denar, ki smo ji ga poslali.
Predlagan je bil odpis oziroma odkup prenosnega računalnika iz leta 2009, ki ga je uporabljal Borut Jug
kot predsednik ter dva tiskalnika. Enega uporablja Borut Jug in je iz leta 2012, enega pa uporablja Stanko Zebec
in je iz leta 2011. Računalnik in oba tiskalnika sta se uporabljala za potrebe sindikata. Ugotovljeno je bilo, da je
cena omenjenih naprav nična saj so ţe amortizirane ter se kot taki odpišejo. Tiskalnik pri Stanku Zebcu se še
naprej uporablja v sindikalne namene.
Sprejet je bil sklep, da se glede na novo izvoljenega predsednika spremenijo pooblastila na SKB banki
kjer imamo odprt račun.
Opravljena je bila primopredaja med Borutom Jugom in Borisom Kolmanom in sicer: predan je bil ţig,
ključi pisarne na Ptuju, arhiv kjer se shranjujejo dokumenti, skratka bila je opravljena primopredaja poslov med
predsednikoma.
Boris Kolman se je zahvalil za sodelovanje in pomoč, ter je prepričan, da bomo vnaprej dobro
sodelovali.
Seja je bila končana ob 20 uri

Zapisal:
Stanko Zebec

Predsednik:
Boris Kolman

