
Ljubljana, 27.8.2019 

 

Zadeva: Akcija Sindikata delavcev prometa in zvez / tovorni promet 
 
Sindikat delavcev prometa in zvez, del Zveze svobodnih sindikatov je reprezentativni sindikat, ki med 

drugim deluje v dejavnosti cestnega tovornega prometa. Naše aktivno delo je povezano  z delovanjem 

na zakonodajni ravni, kjer skušamo vplivati tako na slovenske, kot evropske predpise, ki opredeljujejo 

pravice voznikov iz naslova delovnega razmerja. Poleg tega izvajamo neposredno pravno pomoč za 

člane sindikata, delujemo v podjetjih in se pogajamo za kolektivne pogodbe.  

Že vrsto let opozarjamo na slabe delovne pogoje, v katerih delajo vozniki tovornjakov. Soočajo se z 

dolgimi delovniki, plačili na kilometer in ostalimi nepoštenimi poslovnimi praksami, s strani nadrejenih 

pa so velikokrat prisiljeni tudi v izigravanje predpisov o odmorih in počitkih. Da je temu res tako, 

dokazujejo tudi izsledki inšpekcijskih služb, ki ob pregledih redno ugotavljajo veliko število kršitev 

delovnih pravic. Prepričani smo, da bodo potrebne spremembe prišle z večjo ravnijo zavedanja med 

vozniki, kakšne so njihove pravice. Še posebej se neznanje in strah pred delodajalcem kaže pri tujih 

zaposlenih, ki so vezani na delovno dovoljenje. Zato je naša stalna naloga ozaveščanje voznikov na 

terenu in neposredno svetovanje posameznikom.  

SDPZ bo nadaljeval in izvajal terensko akcijo med vozniki tovornih vozil  in sicer v  obliki informiranja, 

osveščanja in seznanjanja delavcev z pravicami iz delovnega razmerja. Na terenu, na počivališčih, kjer 

vozniki tovornjakov opravljajo svoje počitke, bo sindikat prišel k delavcem na pogovor na štiri oči, saj 

vozniki običajno zaradi stalnega dela v tujini in hudega tempa nimajo časa prihajati na uradne ure 

pisarn v središča mest. To bo tudi priložnost, da se sindikat predstavi, informiranje in razdelitev stikov 

na katere se lahko obrnejo ob težavah, pa je dobra popotnica k večjemu sindikalnemu delovanju v 

cestno tovornem prometu.  

Terenska akcija bo potekala v dneh od 27.8 do 1.9.2019 na avtocestnem križu ob večjimi počivališči 

(27.8: Štajerska, 28.8: Ljubljana z okolico, 29.8: Primorska, 30.8: Dolenjska 1.9: Gorenjska), kjer bomo 

predstavniki sindikata SDPZ tudi na voljo za krajše pravno svetovanje. Pripravili smo tudi krajše brošure 

z osnovnimi informacijami glede zaposlovanja in dela v Sloveniji, in sicer tudi v jezikih iz bivših republik 

Jugoslavije, saj velik delež voznikov prihaja iz širšega območja nekdanje države. V brošuri so na enem 

mestu zbrani vsi kontakti, kam se delavci v primeru težav obrnejo in kje lahko poiščejo podporo in 

pomoč. Delili bomo tudi plastenke vode, ki nam jo je zagotovila družba Petrol. 

Ker želimo z akcijo doseči čim več zaposlenih v tej panogi  in želimo vključiti čim več ozemlja Slovenije, 

kjer se vozniki zadržujejo, smo tudi dosegljivi na telefon 064/250-854, saj se z veseljem zapeljemo tudi 

do kakega drugega počivališča, kje drugje na avtocestnem križu.  Terenske akcije bo SDPZ z jesenjo 

izvajal redno, na različnih območjih po Sloveniji, zato vse zainteresirane vabimo, da spremljajo delo 

SDPZ-ja na terenu.   

Ekipa SDPZ 

 

P.S.: v kolikor bi novinarje zanimale delovne razmere voznikov tovornjakov in bi želeli videti, kako 

poteka delo na terenu, ste vabljeni, da se nam pridružite jutri, v sredo, na počivališču Barje, smer 

Primorska, ob 14:00 uri. Če bi vam bolj ustrezala druga lokacija ali termin, pokličite na telefon 064/250-

854, Tanja Krstova, ZSSS in dogovorili se bomo. Za informacije se lahko obrnete tudi na generalno 

sekretarko SDPZ, Saško Kiaro Kumer, 040 553 442. 


