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Zapisnik 2. seje UO sekcije za promet pri OZS
Seja je potekala dne 25. 4. 2016 v sejni sobi OOZ Jesenice (Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice), med
13.00 in 15.30 uro.
Prisotni: Andrej Klobasa, Aleksander Bizjak, Bojan Praper, Bogdan Semenič, Borut Fijavž, Miran Jelen;
Odsotni (opravičeni): Branko Oberč, Franc Selič, Franc Seršen, Mario Zadel, Peter Mirt;
Ostali prisotni: Natalija Repanšek
Predlagan in sprejet je bil naslednji dopolnjen dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje (Laško, 17. 3. 2016)
2. Opravljanje mednarodnih prevozov v cestnem prometu in kabotaže - Avstrija
3. Pobude in predlogi
4. Razno
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Razpravljavec
Vsebina
Člani UO SPR
Soglasno je bil sprejet
6/16 Sklep: Potrdi se zapisnik zadnje seje UO Sekcije za promet (Laško, 17. 3. 2016).
N. Repanšek

Predstavila je evropsko zakonodajo o napotitvi delavcev na delo v okviru
opravljanja storitev in s tem povezanih dokumentov, ki jih bodo morali imeti
vozniki v vozilu pri opravljanju mednarodnih prevozov v cestnem prometu. V
kratkem jih bodo zahtevali v vseh državah EGP. Izdaja obrazca A1 za sektor
transporta še ni dokončno usklajen, zato se je izkoristila brezplačna ponudba
sodelovanja na dogodku »Kamion&Bager EXPO 2016«, kjer bo organiziran
strokovni seminar pod naslovom »Mednarodni prevozi v cestnem prometu,
kabotaža in obvezni dokumenti«. Za zakonsko predstavitev iz področja
napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev, so
povabljeni k sodelovanju predstavniki MDDSZ in ZZZS. Dogodek bo sekcija
izvedla v sodelovanju z Združenjem za promet-GZS.

Delo na Sekciji za promet
A. Klobasa

A. Bizjak, B. Praper,

Poudaril je, da mora biti, kot predsednik seznanjen z vsemi stroški, ki bremenijo
sekcijo, vključno z vsemi izdanimi potnimi nalogi. Poudaril je pomembno vez
med sekretarjem sekcije in predsednikom. Za delo sekcije je še posebej
pomembno, da se odvija v pisarni, ki jo prevozniki smatrajo, da je namenjena
Sekciji za promet.
Razprava je potekala na temo posredovanih vabil in obveščanja ne-članov UO

B. Fijavž, M. Jelen

sekcije za promet. Razpravljali so o obvezni selitvi sekretarke v tretje
nadstropje OZS. Na vsebino dela sekretarke nimajo pripomb in menijo, da je
kvalitetno in strokovno. Del razprave je bil namenjen porabi sredstev OZS.
Člani UO SPR
Sprejet je bil naslednji
7/16 Sklep: Člani UO SPR zahtevajo informacijo o porabi sredstev OZS v letu 2015 za namene:
- kolegij predsednika OZS
- UO OZS.
N. Repanšek
Pojasnila, da je kot sekretarka dolžna izpolnjevati sklepe sekcije, eden od njih je
tudi obveščanje in posredovanje vabil na sestanke UO sekcije g. Šegi, kot članu
kolegija predsednika OZS. Sklep je sprejel UO sekcije z namenom krepitve
poslovne povezave med UO OZS in sekcijo. Kar se tiče obvezne selitve v pisarno
v tretjem nadstropju je poudarila, da o tem ne misli več razpravljati, kajti delo
na sekciji je obseženo, zahtevno in zahteva obilico strokovnosti in energije, zato
je vsaka razprava v zvezi s to temo nepomembna. Svoje tehtne argumente je
že večkrat predstavila. Zaradi obsega dela smatra, da trenutno brez motenja
delovnega procesa, selitev ni možna. Sploh pa je nesmiselna, kajti pomembna
je vsebina in kvaliteta dela in ne kje kdo fizično sedi.
Člani UO SPR
Po razpravi je bil z enim glasom »proti« sprejet sklep 8/16 in soglasno sklep
9/16:
8/16 Sklep: člani UO SPR zahtevajo, da se sekretarka sekcije za promet preseli v pisarno v tretjem
nadstropju OZS.
9/16 Sklep: Člani UO SPR bodo po potrebi in sproti odločali, kdaj se vabi na sejo UO sekcije g. Šego,
člana kolegija predsednika OZS. G. Šega naj se sestankov UO SPR udeleži na lastne stroške.
Člani UO SPR

B. Fijavž

Razprava je potekala na temo stroškov prevajanja strokovnega gradiva. Podani
so bili predlogi, da bi se moralo vse gradivo v tujem jeziku, ki ga prejme sekcija
prevajati na stroške OZS.
Razprava je potekala tudi na temo pogodbe o zaposlitvi mobilnih delavcev,
izračuna delovnih ur…
Pridobijo naj se podatki o strukturi plače zaposlenih v: Avstriji, franciji in
Nemčiji.

Zapisala:
Natalija Repanšek, spec. prom. ved

Predsednik sekcije za promet:
Andrej Klobasa

