Rogozniška cesta 21
2250 Ptuj

Datum: 24.10.2013

ZAPISNIK
2. redne seje OO Pragersko, ki je potekala dne 09.10.2013 s pričetkom ob 19.15 uri v prostorih postaje Ljutomer.
PRISOTNI: Borut JUG, Milan Govedič, Stanko Zebec, Davorin Arnuga, Martin Horvat, Roland Čontala
OPRAVIČENO ODSOTNI: Desimir Jocić in Zdravko Munda.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 1. sestanka
Poročilo s seje G.O
Poročilo predsednika o delu med sejama
Organizacija kostanjevega piknika
Organizacija občnega zbora
Zimsko športne aktivnosti
Razno

Ad/1
Na zapisnik 1. seje 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.
Borut je povedal, da so imeli eno izredno sejo, ki je bila sklicana na pobudo ĐorĎa Petroviča, na kateri
so obravnavali njegova obtoževanja in nezadovoljstva glede dela glavne pisarne, kakor tudi dela celotnega
Glavnega odbora.
Glavna obtoževanja so bila na temo nakupa hišice v Podčetrtku in spremenjenega glasovanja članov GO
glede spremembe aktov sindikata.
Njegova obtoževanja niso imela utemeljene osnove, kar so mu vsi dopovedovali, vendar si človek ne da
dopovedati določenih stvari. Kot da bi hotel namerno kljubovati ostalim članom.
Na naslednji seji GO so obravnavali novoletni program. Letos bo to flis, kulica in notes.
Razpravljalo se je o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, Pravilniku o odškodninski in
disciplinski odgovornosti.
Pridružili smo se akciji Anina zvezdica, kjer smo prispevali po članu 1 € za hrano tistim, ki tega ne
zmorejo.
Plan kadrov in sistematizacija še vedno ni končana.
Pri varčevanju smo bili tudi ogoljufani, saj si nekateri vodilni niso znižali plač. Kar se pa tiče
privarčevanega pa tudi ni rezultata in poročila kaj smo pripomogli k temu. Če ne vedo vodilni z privarčevanega
nekaj narediti, potem ni potrebno varčevati. Dovolj nam je takšnega varčevanja, ko se po eni strani varčuje po
drugi pa krade.
Glede možnosti vložitve individualnega spora zaradi nespoštovanja dogovora iz leta 2009, je OO
Pragersko zavzel enotno mnenje, da je nesmiselno tožiti za nazaj. Seveda pa je treba navedena, dejstva
upoštevati pri morebitnih nadaljnjih pogajanjih, varčevalnih ukrepov za prihodnje leto.

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. Skrbel je za nemoteno delo in usklajevanje na strani sindikata in delodajalca. Dotaknil se je
vprašanja modernizacije proge in naprav in kaj nam to prinaša.
Težave se pojavljajo pri organizaciji prevoza, kar se nanaša predvsem na začetne postaje. Pri nas je
najbolj na udaru postaja Hodoš, saj zaradi zapore ni prave koordinacije tovornega prometa z infrastrukturo.
Izlet katerega smo organizirali skupaj s progovnimi prometniki je odpadel zaradi premalega števila
prijavljenih. Vprašanje je, če je sploh še smiselno vlagati trud v organizacije raznih aktivnosti, če potem odziv
slab.

Ad/4
Kostanje v piknik bo v soboto, 26.10.2013 v Cankovi. Za organizacijo se zadolži Roland Čontala. Za
izdelavo vabila pa Stanko Zebec.
Ad/5
Občni zbor bo v soboto, 21.12.2013 ob 17. uri v gostilni Marta v Cvetkovcih.
Ad/6
V zimskem času bo najeta telovadnica v Zgornji Polskavi skupaj s SŽS. Kot že vrsto let bo mogoče
kopanje v Ptuju, Banovcih in Moravcih.
Skupaj z ostalimi Območnimi odbori bo mogoče kupiti ugodneje karte za druga kopališča, kjer imamo
to možnost. Člani bodo o tem sproti obveščeni na spletni strani sindikata.
Ad/7

Vsi zaposlenim katerim pripada uniforma bi morali dobiti nove bunde, ker so le te kombinacija z
dežnim plaščem katerega sedaj ne dobimo.
Seja je bila končana ob 21.25.

Zapisal:

Predsednik:

Stanko Zebec

Borut Jug

