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ZAPISNIK
občnega zbora SŢPS, OO Pragersko, ki je potekal dne, 15.12.2012 s pričetkom ob 17.30 uri v
prostorih šolske sobe v Ormoţu.
Ad.1
Prisotne je nagovoril predsednik OO Pragersko g. Borut Jug. V naši sredini je pozdravil
predsednika Sindikata ţelezniškega pometa Slovenije g. Matjaţa Skutnika in sekretarja Joţeta
Skubica, ki sta se sestanka udeleţila na našo ţeljo in vabilo. Predlagal naslednji dnevni red:
Ad.2
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pozdrav predsednika
2. Izvolitev delovnega predsedstva
delovni predsednik - ga. Ivica Unuk
zapisnikar
- g. Stanko Zebec
overitelja zapisnika - g. Tomi Ritlop
- g. Srečko Rojs
3. Poročilo o delu OO Pragersko za leto 2012.
4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2012.
5. Poročilo o delu sklada vzajemne pomoči ŠPAROVČEK za leto 2012.
6. Poročilo predsednika nadzornega odbora.
7. Razprava po poročilih.
8. Razno.
Predlagani dnevni red in delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto, na kar je bilo
vodenje občnega zbora predano g. Ivici Unuk .
G. Unukova se je zahvalila za zaupanje in nadaljevala z dnevnim redom nato pa
predala besedo predsedniku Borutu Jugu.
Ad.3
Poročilo o delu OO je podal predsednik g. Borut Jug. Povedal je, da smo se v
preteklem letu ukvarjali z mnogimi stvarmi in podal kronološko dogajanje preko celega leta.
Nekatere smo rešili zadovoljivo, nekatere niso bile rešene tako kot bi si ţeleli, nekatere pa so
ostale še nerešene. Leto smo pričeli zagnano z novo izvoljenim Svetom delavcev v
infrastrukturi. Dobili smo veliko podporo zaposlenih v infrastrukturi. Sledile so volitve za
novega predsednika SŢPS, ker je bivši predsednik Damijan Rak, zaradi izvolitve za
predsednika SD infrastrukture in nezdruţljivih funkcij v obeh organih, ni mogel več opravljati
funkcije predsednika v sindikatu. Na redni letni skupščini je bil za predsednika SŢPS izvoljen
Matjaţ Skutnik.
Lansko leto smo si zadali nekaj aktivnosti za tekoče leto. To je bilo kolesarjenje, izlet
na Pohorje in kostanjev piknik. Uspešno smo izvedli kolesarjenje in kostanjev piknik.

Neuspešni smo bili pri izletu, ampak ne pri organizaciji, pač pa pri prijavljenih saj se je
prijavil samo eden član.
Udeleţili smo se tradicionalnega srečanja ob dnevu ţena za naše članice.
Zaradi recesije, in s tem varčevanjem, smo se morali odpovedati delu plače in dopustu.
Spomladi se je pričela tako imenovana reorganizacija.
Kar nekajkrat se je sestal s šefom sekcije, ki niso prinesli nekih velikih rezultatov.
Bili so tudi sestanki na temo vzdrţevanja, ampak vedno se je končalo pri denarju.
Vendar pa imamo prometne urade kar dobro urejene.
Dobra novica je, da v lanskem letu nismo imeli nobene disciplinske odgovornosti
naših članov.
Letos smo končali zgodbo z prerazporeditvijo prometnikov iz zaprtih postaj. Vsi so na
ruskem turnusu, večinoma na glavni progi. Res, da sluţba ni več blizu kot je bila. Brez sluţbe
ni ostal nobeden. Čeprav je bilo dosti pogovorov, veliko klicarjenja, smo lahko zadovoljni z
doseţenim. Res, da nam kot prometnikom ni vseeno, ko hodimo mimo zaprtih postaj.
G. Jug je omenil nam ne prav ljubi Svet delavcev kapitalsko povezanih druţb
(SDKPD). Predvsem predstavljanje in podpisovanje pod dokumente nekoga, v imenu nekoga,
ki bi ga naj zastopal. Mišljena je pisna podpora kandidatu za predsednika republike Borutu
Pahorju. Pod ta dokument se SŢPS takrat ni podpisal. SDKPD pa se je, tudi v imenu nas , saj
smo sestavni člen SDKPD.
Seznanil nas je tudi, da je v naši OO trenutno 57 članov. Nekaj nas je manj, a to pa
predvsem zaradi prerazporeditev v druge sredine, saj so prestopili v druge Območne odbore
našega sindikata.
Organizirane so zimske športne aktivnosti: kopanje v termah na Ptuju, v Banovcih in v
termah Vivat v Moravskih toplicah. Telovadnica je letos organizirana v Spodnji Polskavi.
Dotaknil se je udeleţbe na izletih, ki jih organizira naša OO. Hudo je, da zaradi
neprijavljenih izlet odpade. Potem pa se naši člani prijavijo na izlet, ki ga organizira drugi OO
in pričakuje, da mu bo naš OO prispeval nekaj k izletu. To ni prav, niti ni pošteno do drugih
članov. Res je, da nas je malo in teţko organiziramo izlet z avtobusom. Bi pa lahko poskusili
s sodelovanjem s sosednjimi odbori. Bi mogoče tako šlo, da bi dobili zadostno število
članstva.
Zahvalil se je svojim sodelavcem, predvsem g. Rojsu za vodenje ŠPAROVČKA, g.
Mundi, da je prevzel vodenje Nadzornega sveta naše OO in blagajniku g. Zebcu ter ostalim
postajnim zaupnikom.
Ad. 4
Poročilo o poslovanju blagajne v letu 2012 je prebral Stanko Zebec. Poročilo o
poslovanju je priloţeno originalu zapisnik.

Ad.5
Blagajniško poročilo sklada ŠPAROVČEK za leto 2012 je podal g. Srečko Rojs.
Blagajniško poročilo sklada ŠPAROVČEK je priloţeno originalu zapisnika.
Ad.6
Poročilo Nadzornega odbora je podal predsednik NO g. Munda. Blagajna OO
Pragersko in blagajna ŠPAROVČKA se vodita aţurno in se stanje ujema s stanjem na
tekočem računu.

Ad.7
Borut je še enkrat dal pobudo za organizacijo izleta. Po daljši razpravi smo se
dogovorili, da bomo poskusili organizirati izlet skupno z OO Maribor in OO PO Maribor.
Sprejet je bil sklep štev.1: Organizirali bomo izlet skupno z OO Maribor in OO PO za kar
se zadolži Nada Pintarič.
Glede soudeleţbe pri izletih, ki jih organizirajo druge OO je bil sprejet sklep.
Sprejet je bil sklep štev.2: Za udeležbo naših članov na izletih drugih OO ne plačujemo
soudeležbe.
Ad.8
Pri tej točki je delovna predsednica predala besedo predsedniku sindikata Matjaţu
Skutniku in sekretarju Joţetu Skubicu.
G. Skutnik je pozdravil prisotne in se zahvalil za povabilo. Povedal je, da je prvič med
nami, čeprav je ţe bil vabljen, pa zaradi različnih vzrokov ni mogel priti.
Na začetku je poudaril, da je danes vrednota imeti sluţbo in plačilo. Z dogovorom smo
res dobili niţjo plačo. Smo pa tudi s tem pridobili določen denar od drţave, ki bi bil v
nasprotnem primeru vprašljiv. Z dogovorom je bilo določeno še kaj drugega kot plače in to na
strani delodajalca, reorganizacija, ki pa še ni vse izpolnjena. Plan kadrov še ni dokončno
narejen. Z reorganizacijo se ukinjajo še nivoji vodenja.
Zaposlenim, ki nimajo zadostne plače, se jim po dogovoru da zraven toliko, da
dosegajo minimalno plačo.
Pri dogovarjanju za upokojevanje smo dosegli, da se kandidati za upokojitev lahko
dajo na seznam do novega leta in gredo po starem zakonu v pokoj. Dosegli smo tudi, da se
nam odvzeta pravica za leta beneficirane delovne dobe da nazaj.
Svet delavcev KPD je bil ustanovljen samo z enim namenom, da skrbi za stanovanja,
počitniške kapacitete in zdravstveno preventivo. Če ne bi bil ustanovljen bi za vse omenjene
zadeve, odločalo v podjetju SŢ d.o.o., na katero se je lastništvo omenjenih zadev z
ustanovitvijo novih podjetij preneslo. SDKPD ne sme posegati v pravice SD ostalih druţb. Mi
smo se odločili pristopiti s pogojem, da se izpeljejo postopki volitev. Vendar te še do danes
niso bile izpeljane. Če bodo zadeve glede odločanja urejene na pravi način, in če se izpeljejo
volitve, ostanemo, drugače tam nimamo več kaj iskati. Si pa jemlje trenutni SDKPD več
pristojnosti kot bi jih naj imel. Vsak si pristojnosti malo drugače predstavlja.
Spletna stran je bila na novo postavljena za kar gre veliki del zasluge Stanku Zebcu.
G. Joţe Skubic je vse skupaj lepo pozdravil in se zahvalil za povabilo. Povedal ja, da
je bil organiziran izlet ob dnevu ţena. Potem so bile organizirane športne igre v Ljubljani.
Sicer je moţnost, da bi bile organizirane kje drugje, vendar je predvsem zaradi prihoda članov
iz cele Slovenije tako najlaţje. Organiziran je bil še pohod v hribe in kolesarski izlet. To je
vse kar se tiče veselega dela.
Je pa veliko raznih drugih, ne prav veselih, stvari s katerimi se srečujemo vsak dan.
Vsak dan se trudimo, da bi ţeleznico obdrţali pri ţivljenju. Z dogovorom na neki način
pripomoremo tudi k temu.
Veliko nejevolje je bilo pri strokovnjakih, ki imajo količnik nad 4,12 in se jim bo
zaradi sistematizacije plača zniţala za tudi do 20 %. Eni so res strokovnjaki, so potrebni in
nepogrešljivi, drugi pa so mogoče malo manj potrebni. Vse pa čaka enaka usoda. Pojavi se
lahko bojazen, da bo skupina strokovnjakov, ki jih ţeleznica nujno potrebuje, odšla.

Kar se tiče skupnega Sveta delavcev je g. Skubic povedal, da bi v nekaterih primerih,
ko se dajejo soglasja k kakšnemu pravilniku ali kaj podobnega, bilo dobro, če bi bil skupni
Svet delavcev. Saj bi se lahko zgodilo, da bi nekaj sindikatov bilo za spremembe, nekaj pa ne.
Zato bi šlo podjetje v popravek osnutka pravilnika in bi se lahko naslednjič zgodilo isto, da bi
bili spet eni za in drugi proti. In tako v nedogled. Se pravi, da bi v nekaterih primerih prišel
SDKPD prav. Toliko s pravnega stališča.
Tomi Ritlop pravi, da je v nekem zapisniku bral, da na Pavličevo komentiranje ni imel
nihče pripomb. Pa tudi na Brdajsevo ne. Zakaj jim enkrat nekdo ne pove, kaj je prav in kaj
ne? Predvsem dokler niso volitve izvedene, ne more govoriti v imenu vseh, ampak samo v
imenu svojih. Zakaj mu nobeden ne upa povedati resnice?
Joso Komljenović sprašuje če se res ukinjajo Sekcije. Sekcije se ukinjajo s 1.12.2012.
Prav tako se s 1.12.2012 ukinjajo nadzorne postaje. Pripravlja se tudi centralizacija skupnih
sluţb.
Vse kar se dogaja, ima vsaj tako zgleda, svoj določen namen. Čas bo pokazal, ali
imamo prav, da se namerno vse skupaj uničuje.
Dejan Car sprašuje, kako je z ukinjanjem postaj na našem področju. Saj je postaja
Murska Sobota v prejšnjem voznem redu šla na prekinjen delovni čas, čeprav niso izpolnjeni
pogoji za sočasno voţnjo potniških in tovornih vlakov. Predvsem je vprašljiva varnost
potnikov v času prekinjene sluţbe prometnika v Murski Soboti. Matjaţ Skutnik pravi, da v
tem voznorednem obdobju ni predvideno nobeno ukinjanje postaj.
Dejana še zanima, zakaj ni v Murski Soboti obveščen prometnik, da bo nekoga veţbal.
Zakaj se to ne napiše v turnus in delavca o tem obvesti? In zakaj se ne veţba v Lipovcih in
potem v Murski Soboti? Saj se v primeru, da bo prišlo do nadomeščanja lahko zgodi, da bo
prišlo do kriţnih voţenj.
Predsednica delovnega predsedstva se je prisotnim zahvalila za potrpeţljivost in
prisotne povabila v gostilno Marta na večerjo.
G. Skutnik se je zahvalil za povabilo. Pomisleke, katere so izrekli prisotni v širši
razpravi, bo poskusil razčistiti predvsem z obiski na terenu in sprotnemu razčiščevanju zadev.
Zaveda se, da vodstvo sindikata ni v Ljubljani zaradi sebe, pač pa zaradi ljudi, ki delajo na
terenu. Poudaril je, da smo skupaj močni. Da sodelavec mora pomagati sodelavcu, kakor tudi
pomagati v teţavah ob raznih naravnih nesrečah. Zaţelel nam je veselo in zdravo novo leto z
ţeljo, da se kdaj srečamo tudi v pisarni v Ljubljani, kjer smo vedno dobrodošli.
G. Borut Jug se je gostoma zahvalil za obisk ter jima izrazil dobrodošlico kadarkoli
bosta hodila okrog naših krajev. Vsem prisotnim je zaţelel vesel boţič in vse dobro v novem
letu.

Seja občnega zbora OO Pragersko je bila končana ob 20.00 uri.
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