Rogozniška cesta 21
2250 Ptuj

Datum: 07.04.2016

ZAPISNIK
2. redne seje OO Pragersko, ki je potekala dne 05.04.2016 s pričetkom ob 18.00 uri na postaji
Hodoš.
PRISOTNI: Boris Kolman, Borut Jug, Stanko Zebec, Jocić Desimir, Dejan Car
VABLJENI: Matjaž Skutnik
ODSOTNI: Roland Čontala

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje
2. Poročilo s 40. seje GO
3. Poročilo s seje Sveta delavcev
4. Razno

Prisotne je pozdravil predsednik OO Pragersko g. Boris Kolman. V naši sredini je
pozdravil delavskega direktorja Infrastrukture in hkrati predsednika SŽPS Matjaža Skutnika.
Predsednik je predstavil dnevni red 2. redne seje. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Za zapisnikarja je predlagal Stanka Zebca.
Ad/1
Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb zato je bil soglasno sprejet.
Ad/2
Poročilo z dvodnevne seje GO je podal Boris Kolman.
Na dvodnevni seji se je obravnavalo: finančno poročilo za leto 2015, finančni plan, za
leto 2016, priprave na družabno srečanje SŽPS in SVSŽ na Rogli ter delovanje SŽPS v
prihodnje. Razpravljalo se je o delu sindikata med sejama. Podrobnosti si preberite v
zapisniku, ki je objavljen na naši spletni strani http://www.sindikat-szps.si/?page_id=406.
Popoldne se je seji pridružil direktor SŽ Infrastruktura g. Matjaž Kranjc. Obravnavali
so tekočo problematiko prometnikov, ki se pojavlja ob vsakodnevnem delu .

Boris je povedal, da smo uspešno, vsaj take imamo pokazatelje, organizirali srečanje
ob dnevu žena.
Kot smo si zastavili, bomo v mesecu maju organizirali piknik. Piknik bo na starem
postajališču Osluševci – na stanici v petek, 20.05.2016 ob 13:00uri. Prihod iz Pragerskega
vlak 3854 iz Murske Sobote vlak 3861. Povratek za smer Pragersko z vlakom 3821in Mursko
Soboto z vlakom 3862/642.

Ad/3
Poročilo s seje Sveta delavcev je podal Borut Jug. Povedal je, da so se na teh prvih
dveh sejah organizirali za delo v prihodnje. Izvolili so predsednika sveta delavcev, ki je
Nikola Kneževič. Izvolili so Delavskega direktorja, ki je Matjaž Skutnik. Ustanovili so razne
odbore, ki so potrebni za varno opravljanje dela ter ostala delovna telesa za obravnavo
posameznih vprašanj.
Podrobnosti pa si preberite na naši spletni strani.
Borut poziva člane, da lahko preko njega postavijo kakšno vprašanje poslovodstvu.
Tu imamo vsi nekako možnost, da dobimo odgovor na nekatera vprašanja na katera tu nismo
dobili odgovora.

Ad/4
Matjaž Skutnik se je zahvalil za uspešno organizirano druženje žena ob osmem marcu.
Zahvalil se je za povabilo na sestanek in nam zaželel dosti uspeha pri nadaljnjem delu.
Povedal je, da so v glavni pisarni razpisali volitve za predsednika sindikata.
Seja je bila končana ob 19 uri.

Zapisal:

Predsednik:

Stanko Zebec

Boris Kolman

