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          Za koga, za voznike!  

 

SMERNICE SINDIKATA: 
 

- nujno je znova spisati kolektivno pogodbo in opredeliti pogoje dela, ter pripadajoče dodatke;  

- urediti, dopolniti, popraviti zakonske akte; 

- spodbuditi inšpekcije, da se resneje lotijo svojega dela; 

- izvesti sistemizacijo delovnih mest voznikov in urediti plačni sistem v transportni branži; 

- urediti benefikacijo oz obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje; 

- potrebno je dvigniti osnovno plačo voznika; 

- doseči izplačevanje dejanskih dnevnic za bivanje v tujini; 

- poenotiti plačno osnovo, za vse voznike, za vso Slovenijo (za enako delo, enako plačilo); 

- doseči plačilo, kakor nalaga zakon - po urah in ukiniti plačilo po km, procentih in fiktivnih dnevnicah; 

- potrebno je izvesti študijo tržišča in ekonomsko smiselno, na regijski in državni ravni, urejati oz omejiti 

  odpiranje novih prevozniških podjetij; 

- potrebno je zaostriti in zakonsko določiti pogoje za odprtje prevozniškega podjetja; 

- omejiti izdajo licenc za tujce; 

- poenotiti slovensko delovno in socialno pravo vozniške branže z Evropsko zakonodajo; 

- nujno je treba preverjati in prenesti odgovornost za prekrške voznika, zaradi časov vožnje in počitka, 

  tudi na delodajalca in naročnika; 

- nujno je delati na povečanju parkirnih kapacitet za tovorna vozila; 

- urediti počivališča in parkirišča z infrastrukturo (sanitarije, tuši); 

- uzakoniti obvezno dodatno klimatsko napravo; 

- uzakoniti naprave in pripomočke za varno čiščenje snega s ponjav; 

- potrebno je voznikom omogočiti in zagotoviti varnost in zdravje pri delu, človeka dostojno življenje in 

  plačilo, da si bo voznik, potom svojega dela, prislužil varno starost !  

 

V Evropi smo, Slovenija je članica EU, torej morajo za vse voznike in prevoznike EU veljati enaka 
pravila, pravice in tudi dolžnosti. Podprite naša prizadevanja tako,  
da se nam pridružite v skupnem boju za boljši jutri.  
 

S spoštovanjem, en lep šoferski „73, dobre ceste in polne gume!“ 
 

 

 

 
 

 Ekipa SPVS 


