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ZAPISNIK
občnega zbora SŢPS, OO Pragersko, ki je potekal dne, 21.12.2013 s pričetkom ob 17. uri v
Cvetkovcih.
Ad.1
Prisotne je nagovoril predsednik OO Pragersko g. Borut Jug. V naši sredini je pozdravil
predsednika Sindikata ţelezniškega pometa Slovenije g. Matjaţa, ki se je sestanka udeleţil na
našo ţeljo in vabilo. Predlagal je 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. Danilo Zidarič
- g. Branko Jambriško.
3. Poročilo o delu OO Pragersko za leto 2013.
4. Finančno poročilo blagajnika za leto 2013.
5. Poročilo o delu sklada vzajemne pomoči ŠPAROVČEK za leto 2013.
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 .
Ga. 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. Povedal je, da se z zaupniki nekajkrat na leto dobimo. Ţe dve leti na
postaji Ljutomer, saj je Ljutomer nekje sredina poti zaupnikom, odkar so bile ukinjene
nekatere daljinsko vodene postaje. Vsi zapisniki so na oglasnih deskah ter na spletni strani
sindikata. Aktualne zadeve pa dobivate na svoje E-naslove. Lansko leto smo si zadali nekaj
aktivnosti za tekoče leto, katere so bile objavljene na oglasnih deskah in na spletni strani
sindikata. To je bilo kolesarjenje, izlet za člane, ki je bil organiziran skupno z OO Maribor in
PO Maribor, izlet na Pohorje, kostanjev piknik ter zimske aktivnosti. Za nas je bil aktualen
tako imenovani dogovor, kateri nam je zmanjšal plačo in vzel dva dni dopusta. Mnogo je bilo

izrečenih besed kaj bi bilo boljše ali dva dni dopusta ali pa še kakšen procent pri plači.
Rezultati pogajanj so bili taki, kot smo prejemali plačo celo leto.
Teţave se pojavljajo na postajah, kjer ljudje odhajajo v pokoj. Ker ni novih zaposlitev
je teţko zapolniti tako delovno mesto.
Specifika na naši progi je nastala z daljinskim vodenjem prometa. Prometniki iz
Ormoţa pokrivajo potrebe po zasedbi postaj od Kidričevega do Murske Sobote. Ker pa je
vsaka postaja enota za sebe, je potrebno obnavljati znanje na vsaki od postaj, da je prometnik
usposobljen za delo na njej takrat, ko se kaj pokvari in ob zaporah, ko je potrebno lokalno
delo. Zato se na postajah enkrat mesečno promet opravlja lokalno, z namenom obnavljanja
znanja prometnikov na določenih postajah. Tu se pojavlja še vedno nekaj organizacijskih
teţav, ki jih poskušamo sproti reševati.
Vsako leto se ob takem času spopadamo z razporedi dela, katere v zadovoljstvo članov
uspešno rešujemo.
Bili so tudi sestanki na temo vzdrţevanja, ampak vedno se je končalo pri denarju.
Vendar pa imamo prometne urade kar dobro urejene, z izjemo Murske Sobote, kjer je
predvidena prenova postaje.
Teţave se pojavljajo z čiščenjem na postajah, ker se postaje ne čistijo vsaki dan.
Dobra novica je, da v letošnjem letu nismo imeli nobene disciplinske odgovornosti
naših članov.
Uspešno smo izvedli kolesarjenje. Ni pa bilo kostanjevega piknika in izleta. Pri izletu
smo bili neuspešni, ampak ne pri organizaciji, pač pa pri prijavljenih, saj je bilo premalo
prijavljenih.
Seznanil nas je tudi, da je v naši OO trenutno 50 članov. Nekaj nas je manj, to pa
predvsem zaradi prerazporeditev v druge sredine, saj so prestopili v druge Območne odbore
našega sindikata in odhoda v pokoj.
Organizirane so zimske športne aktivnosti: kopanje v termah Ptuj, v Banovcih in v
termah Vivat v Moravskih toplicah. Telovadnica je letos organizirana v Spodnji Polskavi.
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.
Tu se je vključil Matjaţ Skutnik ki je povedal, da imajo na mizi ţe nov predlog
dogovora, kjer predlaga direktor iste stvari kot so do sedaj ter zraven še ukinitev stimulacije.
Naše stališče je, da se dogovor konča, da se plače povrnejo v prvotno stanje in prav tako
dopust. Promet se je povečal, poslujemo pozitivno, tako da ni upravičenosti za tak ukrep.
S 1.1.2014 odhaja predsednik Sveta delavcev infrastrukture Damijan Rak, vodenje
prevzema g. Bojan Gajšek, podpredsednik je g. ĐorĎo Petrović.
Za funkcioniranje SD je bilo predvidenih 12000 €. 6000 € nam je vzel »dogovor«,
ostalih 6000 € pa smo razdelili 70. delavcem, ki imajo najniţjo bruto plačo.
Borutu se je zahvalil za preteklo sodelovanje. Povedal je, da je dovzeten za vsak
predlog in je dosegljiv za teţave, na katere naletimo pri svojem delu.
Ad. 4
Poročilo o poslovanju blagajne v letu 2013 je prebral Stanko Zebec. Poročilo o
poslovanju je priloţeno originalu zapisnik.

Ad.5
Blagajniško poročilo sklada ŠPAROVČEK za leto 2013 je zaradi odsotnosti g. Srečka
Rojsa, je prebrala predsedujoča g. Ivica Unuk.
Blagajniško poročilo sklada ŠPAROVČEK je priloţeno originalu zapisnika.

Ad.6
Ker je bil predsednik Nadzornega odbora g. Munda Zdravko odsoten, je poročilo
prebrala g. Ivica Unuk. Blagajna OO Pragersko in blagajna ŠPAROVČKA se vodita aţurno
in se stanje ujema s stanjem na tekočem računu. Zapisnik je priloga originala tega zapisnika.
Ad.7
Potekala je debata na temo izleta. Predlagano je bilo, da bi imeli izlet s kakim drugim
odborom. Ker nam letos tudi taka varianta ni uspela, je bilo sklenjeno, da se gre na izlet v
vsakem primeru ne glede na prijavljene, s tem da se vzame manjši avtobus ali kombi. Prav
tako velja tudi za druge aktivnosti, ki jih bomo organizirali v okviru sindikata.
Sprejet je bil sklep štev.1: Izvedbo izleta in drugih dejavnosti bomo izvedli ne glede na
število prijavljenih.
Tako imenovanega »Dogovora« je z 31.12.2013 konec. Nazaj dobimo plače in
dopust, vse ostale stvari se vrnejo v prvotno stanje. Ker je pomemben podpis dve tretjine
sindikatov, se lahko zgodi, da se tudi brez nas podpiše neki novi »dogovor«, kateri bo imel
finančne posledice tudi za nas. Tako zadevo pa lahko rešujemo samo preko sodišča.
Martin Horvat je izpostavil problem prodaje kart na postajah, kjer je frekvenca vlakov
velika. Problem je to, da potniki prihajajo na blagajno zadnji čas in jih je nemogoče normalno
odpraviti. Pravilo je, da se blagajna zapre 5 minut pred prihodom vlaka, kar se nekako
moramo navaditi, tako prometniki kot potniki.

Ad.8
Z zmanjšanjem čistilk ter čiščenja postaj, se je zelo zmanjšala čistoča prostorov na
postajah. Predvsem je teţava na postajah, kjer se izvaja remont in je število delavcev veliko.
Strokovni sodelavci so odgovorni za čistočo prostorov in morajo v primeru slabe čistoče
ukrepati na primeren način.
Šarič Miroslav je opozoril na napovedane izstope iz sindikata nekaterih članov iz
Pragerskega. Prav tako je opozoril na obtoţbe, ki jih je navedel eden član ob izstopu iz
sindikata. Članstvo se nam zmanjšuje tudi glede na starost članov ter odhoda v pokoj. Mladih,
na novo prihajajočih pa ni. Sindikat bi moral sprejeti neke drugačne usmeritve in poteze, da se
izstopi ne bi več pojavljali.
Matjaţ Skutnik je odgovoril, da ga ţalosti to, kar se trenutno dogaja v Pragerskem. Na
to temu je bil nedaleč nazaj sklican sestanek v Pragerskem, kjer so se o tem tudi pogovorili.
Na obtoţbe člana v izstopu, ki piše, da smo manipulirali s sindikalnim denarjem, je
pojasnil, da se je višek denarja ţe od nekdaj vlagal na banki z namenom, da ne izgubimo
vrednosti denarja. In tudi vrednost ni bila nikdar izgubljena. Če ima kdo dvom o bilo čem, je
vabljen, da se oglasi v pisarni, kjer mu bo vse dokazano s papirji.
G. Šarič pravi, da bi se na te obtoţbe moralo odgovoriti, saj bi se tako otresli dvoma s
pravilnim ravnanjem z denarjem.
Borut Jug je pojasnil, da se je denar dolga leta vlagal s sklepom Skupščine, vendar se
številke niso nikdar objavljale na oglasnih deskah zaradi poslovne skrivnosti.
G. Šarič še pravi, da je dobil občutek, da so nekateri izstopili zaradi protesta, ker niso
bili dovolj zaščiteni na sami obravnavi. Ali pa so prestopili, kjer so dobili podporo za neke
druge stvari.
Matjaţ Skutnik pravi, da take demokracije kot jo imamo v našem sindikatu, ni v
nobenem drugem. Zato pa imamo mogoče občutek, da smo zapostavljeni v določenem
trenutku.

Dotaknil se je tudi delo Boruta Juga v zadnjih dveh letih, ko so se zapirale postaje na
progi Pragersko – Hodoš. Velike napore je vloţil v pogovore o prerazporejenosti delavcev,
katerim so se zapirale postaje. Vse prerazporeditve je uspešno reševal tudi s pomočjo glavne
pisarne.
Povedal je še, da se moramo dogovoriti, kaj ţelimo, kje so smernice, da je potrebno
tudi od članstva dobiti usmeritve, da je potem laţje delati.
Borut Jug pravi, da je sindikat organizacija, v kateri je vsak prostovoljno. Res je tudi,
da so nas kdaj v čem tudi kateri izmed sindikatov prehitevali. Res pa je, da dostikrat nekatere
stvari sami napihujemo. Tiste stvari, ki pa jih naredimo mi, pa hitro pozabimo.
S tem, da izstopamo pa slabimo samo sebe. In pravice, ki jih imamo, niso
samoumevne. Za vse pravice, ki so nekje napisane se mora nekdo vedno znova boriti. Tega se
premalo zavedamo. Z izstopi pa res nismo na pravi poti. Če je kaj narobe, si moramo povedati
in to uskladiti z ţeljami in moţnostmi.
Matjaţ je še pokomentiral kritiziranje sindikata. Vsaka kritika je na mestu, če je potem
tu ideja, kako to popraviti ali peljati drugače. Ne razume, kako lahko nekdo kritizira, potem
pa ne ve povedati, kako bi lahko problem uredili. Spoštovanja je vreden vsakdo, ki ţeli
kakorkoli pomagati sindikatu in nespoštovanja, če ti meče polena pod noge. Vodstvo
sindikata je pripravljeno na vse predloge, ki so v dobro in po ţelji članstva.
Komljenović Joso je pokomentiral svoj problem v Teznem in pravi, da je potrebno v
sindikatu malo narediti red, predvsem z delom članov, ki mečejo slabo luč na sindikat.
Predsednica delovnega predsedstva se je prisotnim zahvalila za potrpeţljivost in
prisotne povabila na večerjo v sosednji prostor.
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. 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 Matjaţu zahvalil za obisk ter mu izrazil dobrodošlico kadarkoli bo
hodil 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. uri.
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