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Slika 1: Uvodno srečanje TransFair 20. in 21. februarja 2020 na sedežu Avstrijske zveze sindikatov (ÖGB) 
na Dunaju/Avstrija.

Uvod

Sektor cestnega prometa s 570.000 podjetji in 
3,3 milijona zaposlenih velja za enega najpo-
membnejših gospodarskih sektorjev v evropski 
uniji (EU). Hkrati so pravično	plačilo	in	dostojni	
delovni pogoji ter njihovo uveljavljanje v 
cestnem prometu ena glavnih prednostnih nalog v 
evropskih razpravah o enakih pravicah za delavce 
na poti.

Štiriletna študija Evropske federacije delavcev v 
prometu (ETF) iz leta 2013 nazorno kaže siste-
matično	 prekomerno	 izkoriščanje, zlasti nere-
zidenčnih	 voznikov	 tovornjakov	 iz	 južne	 in	
vzhodne Evrope. Ti vozniki se pogosto soočajo 
z različnimi	 ovirami	 pri	 uveljavljanju	 svojih	

delavskih pravic. Težave pri razumevanju struktur 
podjetij in pogodbenih razmer, podstandardno 
plačilo in slabi delovni pogoji, pomanjkanje dostopa 
do socialnih sistemov in neustrezno usposabljanje 
neposredno vplivajo na delovne in življenjske 
razmere teh voznikov. Razmere so se med pande-
mijo Covid-19 še poslabšale, kot je pokazala 
nedavna preiskava prometnih sindikatov VNB, ITF 
in IUF. Lahko bi tudi rekli, da je v tej panogi velika 
napetost med imeti prav in narediti nekaj prav. 
Sindikati v celotnem evropskem cestnoprometnem 
sektorju, ki izhajajo iz nizke stopnje sindikaliza-
cije, si prizadevajo prekiniti	ta	začarani	krog.
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Slika 2-5: Uvodni sestanek TransFair 20. in 21. februarja 2020 na sedežu Avstrijske zveze sindikatov 
(ÖGB) na Dunaju/Avstrija

Nedavne kvantitativne raziskave kažejo, da konku-
renca v sektorju cestnega prometa močno temelji 
na stroškovnih dejavnikih in s tem na cenovni 
konkurenci. Nenehno povpraševanje po poceni 
blagu je morda privedlo do nižjih cen, vendar tudi 
do stalnega	 pritiska	 na	 plače,	 nezanimivosti	
dela,	 “izstopa”	 podjetij	 ter	 uporabe	 goljufivih	
in	nezakonitih	praks,	kot	so	čezmejne	socialne	
goljufije.	Med	ključnimi	strategijami	podjetij	v	
panogi so selitev, sklepanje pogodb s podizvajalci 
in napotitev delavcev (De Smedt/De Wispelaere 
2020).

Tu nastopi projekt TransFair - Pot do preglednih in 
poštenih plač in delovnih pogojev v prometnem sektorju, 
ki ga financira EU. Združuje strokovno znanje in 
izkušnje na področju cestnega prometa iz vzhod-
noevropskih in zahodnoevropskih partnerskih 
držav. Konzorcij TransFair vključuje dva razisko-
valna inštituta (FORBA, KU Leuven), eno nevladno 
organizacijo (MKC) in štiri sindikate (ÖGB vida, 
Solidarnosć, NSDS, BTB-ABVV) iz Avstrije, Belgije, 
Poljske in Slovenije. Pridružene organizacije za 
zagovorništvo delavcev so ETF, Fair Mobility 
(Nemčija) in sindikati iz Češke republike in Srbije, 
dunajska delavska zbornica ter nacionalni 
inšpektorati za delo iz Belgije in Slovenije.

TransFair se je začel januarja 2020 in je vklju-
čeval več sindikalnih akcij za doseganje ciljev 
na dveh ravneh:

1. Vzpostaviti in okrepiti nadnacionalno sode-
lovanje med sindikati in organizacijami 
za zagovorništvo delavcev v partnerskih 
državah.

2. Pripraviti in izboljšati informacije za voznike 
tovornjakov na mednarodnih vožnjah o 
njihovih pravicah in podpori pri njihovem 
uveljavljanju.

Omeniti je treba, da je kmalu po uvodnem srečanju 
februarja 2020 Covid-19 pandemija predsta-
vljala velike izzive. Na preizkušnji je bilo pred-
vsem nadnacionalno sodelovanje sindikatov. 
Načrtovane dejavnosti je bilo treba v kratkem času 
odpovedati. V nekaterih primerih je bilo treba v 
zelo kratkem času vzpostaviti nove	in	včasih	tudi	
zahtevne oblike komunikacije. Zaradi številnih 
vztrajnih negotovosti je bilo treba vedno znova 
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razvijati skupne perspektive in metode ravnanja. 
Na koncu lahko pridobljene izkušnje obravna-
vamo kot prelomne za prihodnje sodelovanje med 
sindikati v cestnoprometnem sektorju in širše. 
Ključne	ugotovitve	smo zapisali v tej publikaciji.

V tem gradivu za usposabljanje ne objavljamo le 
rezultatov sindikalne akcije TransFair. V zadnjem 
letu in pol smo dokumentirali tudi učne	procese	
povezane s tem. Tako so pridobljene izkušnje na 
voljo sindikatom v sektorju cestnega prometa in 
v drugih panogah, ki podpirajo delavce na poti v 
Evropi.

To gradivo za usposabljanje se osredotoča na 
štiri ključna vprašanja in temeljna vprašanja 
sindikatov v cestnoprometnem sektorju:

1. Kako okrepiti nadnacionalno sindikalno 
sodelovanje, zlasti med pandemijo Covid-
19?

2. Kako pripraviti informacije za voznike 
tovornjakov, da bodo lahko uveljavljali svoje 
delavske pravice?

3. Kako vzpostaviti zaupanje med delavci, da 
bodo od sindikatov dobili podporo, ki jo 
potrebujejo?

4. Kako omogočiti čezmejno pravno zasto-
panje voznikov nerezidentov?

Na začetku vsakega poglavja na kratko povza-
memo kaj lahko pričakujete. V vsakem poglavju 
boste najprej našli opise orodij za organiziranje, 
ki podpirajo izgradnjo sindikalne moči v cestnem 
prometu. Potem smo vključili konkretne primere 
iz projekta TransFair. V prilogi najdete zbirko 
orodij, ki vsebuje vse omenjene publikacije in 
gradiva ter je tako kot gradivo za usposabljanje 
na voljo za nadaljnjo uporabo. Sklicevanja na 
to so navedena v besedilu in so označena s tem 
simbolom.

glej Zbirko orodij 
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1. Krepitev nadnacional-
nega sodelovanja sindi-
katov

Kaj	lahko	pričakujete	v	tem	poglavju

Za prometni sektor je značilno mobilno in 
čezmejno delo. Sodelovanje med sindikati 
v različnih državah je zato osrednja tema 
tega poglavja. Najprej pokažemo, kako lahko 
metoda kartiranja podpira nadnacionalno 
sindikalno sodelovanje. Potem predsta-
vimo predpogoje in izzive za uspešno digi-
talno komunikacijo. Nazadnje razpravljamo 
o pomenu konkretnih ciljev pri načrtovanju 
čezmejnih sindikalnih dejavnosti.

Tako imenovane “štiri svoboščine” EU - pretok 
blaga,	 ljudi,	 storitev	 in	 kapitala	 - so se zaradi 
neoliberalnih politik v zadnjih desetletjih vedno 
bolj spreminjale v škodo zaposlenih in dela-
vcev. To neskladje je še posebej očitno v sektorju 
cestnega prometa.

Razlike	 v	 plačah	med državami, različni pravni 
predpisi in njihovo izvrševanje ter plačni	in	soci-
alni damping podjetij so glavni izzivi za sindikate 
v cestnem prometu. Za enako plačilo za enako delo 
na istem mestu kot zgodovinsko vodilno sindikalno 
načelo se je treba v tej panogi vsak dan znova boriti.

Sindikati v cestnoprometnem sektorju so se morali 
spopasti z vsemi temi izzivi. Vendar pa odgovori 
in rešitve, ki jih imajo sindikati, niso odvisni le 
od gospodarskega razvoja panoge ali strategij 
držav	 in	 delodajalcev. Pomembni so tudi dejav-
niki, kot so delovni odnosi v državi in sindikalna 
struktura. Poleg tega imajo pri oblikovanju sindi-
kalnih strategij ključno vlogo procesi uokvirjanja.

Procesi uokvirjanja delujejo podobno kot filter 
pri tem, kako sindikati zaznavajo in razlagajo spre-
membe v svojem okolju in, kar je še pomembneje, 
kakšne strategije razvijajo kot odziv nanje. Za okre-
pitev sindikalnega sodelovanja je zato pomembno 
razviti skupne okvire. Le na takšni podlagi zbliže-
vanja	 stališč	 in	 analiz	 je mogoče določiti tudi 
usmeritev za skupno delo.

1.1 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#1 MapiranjE

Mapiranje je eno najpomembnejših orodij za 
razvoj skupnih okvirov. Mapiranje pomeni pregled 
nad panogo, omrežjem podjetja ali pravnimi pred-
pisi. Mapiranje s slikami ali predstavitvenimi 
tabelami omogoča takšen pregled in ga podaja v 
preprosti obliki. Vizualizacije so zapomljive in 
lahko dostopne. Moderatorske	kartice	in	‘’post-
it’’	 listki	 podpirajo prilagodljivost, ki je lahko 
potrebna za uvajanje sprememb med potekom 
razprave ali v daljšem časovnem obdobju. Zdaj so 
na voljo številni spletni ponudniki, ki digitalno 
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Slika	6-9: TransFair tandemi na uvodnem 
srečanju 20. in 21. februarja 2020 na sedežu 
Avstrijske zveze sindikatov (ÖGB) na Dunaju/
Avstrija

omogočajo	 skupno	 delo, na primer ‘’brainstor-
ming’’ ali načrtovanje dela v realnem času. Neka-
teri ponudniki nudijo nekatere funkcije tudi brez-
plačno.

Preden lahko oblikujemo sliko, moramo vedeti, 
kaj želimo prikazati. O čem govorimo? Kaj je cilj 
kartiranja? Katera servisna območja ali druge 
lokacije so na primer posebej primerne za navezo-
vanje stikov z vozniki tovornjakov? Katere jezike 
morajo govoriti sindikalni funkcionarji, da lahko 
nagovorijo te voznike? Kje imamo zaveznike, 
ki nas lahko podprejo? Drug primer je belgijski 
sindikat BTB-ABVV, ki je raziskal položaj	 belgi-
jskih	 prevoznikov,	 ki	 delujejo	 v	 slovaškem	
sektorju cestnega prometa. Nastala je obsežna 
knjižica o sistematičnem plačnem in socialnem 
dampingu.

S mapiranjem je mogoče oceniti tudi razmerja 
moči	med	delodajalci	 in	 delavci	v panogi. Tako 
lahko dobimo pregled nad močjo sindikatov: v 
katerih podjetjih so delavci močno organizirani? V 
katerih niso organizirani in zakaj?

Primer TranSFair:  
pRiKAz izzivOv zA siNDiKAte  
v cestNeM pROMetu 

TransFair se je osredotočil na dvostransko sindi-
kalno sodelovanje. Zato so bili na uvodnem 
srečanju, ki je potekalo februarja 2020 na Dunaju/
Avstrija, ustanovljeni trije tandemi, sestavljeni iz 
sindikatov in organizacij za zagovorništvo delavcev 
iz dveh držav. Takrat si je bilo težko predstavljati, 
da bo to ostalo prvo	 in	 edino	 fizično	 srečanje	
vseh projektnih partnerjev.

Vsak tandem je bil sestavljen iz ene vzhodnoe-
vropske	 in	 ene	 zahodnoevropske	 države, da bi 
upoštevali obstoječe	 neenakosti	 glede	 mini-
malne	 plače	 in	 delovnih	 pogojev	 v evropskem 
sektorju cestnega prometa. Sodelovanje so začeli 
naslednji tandemi: Poljska-Nemčija,	 Češka-Bel-
gija in Slovenija-Avstrija.

V nekaterih primerih je nadnacionalno sindi-
kalno	 sodelovanje	 obstajalo	 že	 pred	 začetkom 
projekta, na primer med svetovalnim projektom 
Pravična mobilnost Nemške konfederacije sindi-
katov (DGB) in poljskim sindikatom NSZZ Solidar-
ność. Pravična mobilnost je prispevala pisno gradivo 
o svojem dolgoletnem ozaveščanju	in	neposredni	
komunikaciji z vozniki tovornjakov na poči-

vališčih. Vse te izkušnje so koristile organizaciji 
TransFair na splošno in še posebej temu gradivu za 
usposabljanje.

glej Zbirko orodij 

glej Zbirko orodij 
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Slika 10: Mapiranje strategij podjetij na področju cestnega prometa na uvodnem srečanju 20. in 21. febru-
arja 2020 na sedežu Avstrijske zveze sindikatov (ÖGB) na Dunaju/Avstrija

Najprej so vsi udeleženci na uvodnem srečanju 
na plenarnem zasedanju izmenjali mnenja o 
številnih izzivih sindikalnega dela. Rezultat tega 
je bil mapiranje	 strategij	 podjetij	 na	 področju	
cestnega prometa. V drugem koraku so jih trije 
tandemi zožili in se nato osredotočili	na tiste stra-
tegije podjetij, ki so še posebej značilne za njihove 
regije.

Posebnosti industrije

 › vozniki se izogibajo usposabljanjem na 
področju zdravja in varnosti pri delu

 › slaba cestna infrastruktura za potrebe 
voznikov

 › vozniki začnejo/končajo v zahodnih državah
 › strmo zmanjšanje gospodarske uspešnosti v 

sektorju
 › družbe ustanavljajo podjetja s poštnim nabi-

ralnikom
 › nezakonita kabotaža
 › enoosebna podjetja/podružnice (npr. prosilci 

za azil).
 › podjetja plačujejo na dan/km

Razlike	na	trgu	dela	in	v	plačah

 › razlika v plačah med državami
 › začasna zaposlitev državljanov tretjih držav

 › v nekaterih državah ni kolektivnih pogodb za 
cestni promet

 › pomanjkanje delavcev g zaposlitev drža-
vljanov tretjih držav

 › struktura plač (socialna varnost)
 › premalo dokumentirana dela
 › nedokumentirana dela
 › socialni damping
 › vozniki so plačani v naturalijah

Sindikati

 › sindikati imajo šibko pogajalsko moč g 
nizke plače

 › sindikati nimajo nadzora nad pripisom 
(nadnacionalno)

 › strategije sindikalnega organiziranja (kraji, ki 
obravnavajo voznike)

Inšpekcijski pregledi

 › nadzor je osredotočen na socialni prispevek in 
davke

 › dober nadzor ne pomeni nujno več nadzora
 › težave pri nadzoru (jezik, tehnična oprema)
 › razlike pri izvrševanju kazni med državami
 › nizke zmogljivosti inšpektoratov za delo
 › ni/malo nadzora/izvrševanja
 › dokumentacija o delovnem času
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Krepitev nadnacionalnega sodelovanja sindikatov

Slika 11: Spletno srečanje CZ-BE 22. julija 20201.2 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#2 diGiTalna KOMUniKa-
cija

Skupna težava v cestnem prometu, ki so jo oprede-
lili vsi trije tandemi, je neupoštevanje delovnega 
časa	ter	časa	za	počitek	in	vožnjo. Za dokumenti-
ranje in nadzor največjega števila delovnih ur mora 
biti zdaj večina tovornjakov na evropskih cestah 
opremljena z digitalnimi	tahografi. Vozniki tovor-
njakov jih morajo znati pravilno upravljati. Vendar 
pa delodajalci pogosto želijo, da vozniki manipu-
lirajo s tahografom in tako zaobidejo veljavne 
zakone o delovnem času.

Glede na to si sindikati prizadevajo, da bi voznike 
tovornjakov	 obveščali	 o	 njihovih	 pravicah	 v 
skladu z geslom: dokumentacija o delovnem 
času	je	vse. Pri tem vam pomaga digitalni tahograf. 
Digitalne/spletne tehnologije lahko torej sindi-
katom odprejo in razširijo manevrski prostor, v 
kolikor se uporabljajo v ta namen.

Enako velja za digitalne in spletne tehnolo-
gije, ki omogočajo povezovanje sindikatov tudi v 
času pandemije. Seveda je uporaba platform za, 
na primer, spletne videokonference povezana z 
dodatnimi napori. Uporaba digitalnih in sple-
tnih tehnologij zahteva, da jih uporabniki spre-
jemajo in prakticirajo. Pri tem ima pomembno 
vlogo spoprijemanje s spremembami. Predvsem 
v kriznih časih je to za mnoge ljudi težko.

Ne samo, da je treba vzpostaviti infrastruk-
turo, kot so računalniška oprema in programska 
oprema za spletne sestanke in njihovo uporabo. 
Za članske organizacije, kot so sindikati in organi-
zacije za zagovorništvo delavcev, je priporočljivo 
upoštevati tudi socialne vidike tehnologije. Že 
pridobljene izkušnje, možnosti učenja in motiva-
cija osebja, uradnikov in prostovoljcev pri ravnanju 
z novimi in izpopolnjenimi tehnologijami se lahko 
od organizacije do organizacije zelo razlikujejo. Te 
vidike je treba upoštevati pri načrtovanju in izva-
janju projektov sodelovanja.

Primer TranSFair:  
OmOgOčaNje	sOdelOvaNja	

Kmalu po začetku projekta TransFair je pandemija 
Covid-19, ki se je širila po vsem svetu, povzro-
čila težave. Zaradi nenehno spreminjajočih se 
razmer in različnih ukrepov v državah partnericah 
je bil potreben trajnosten	 in	 fleksibilen	 način	
obvladovanja negotovosti.

Eden od ključev je bil, da se zavemo in opredelimo 
svoje	 področje	 vpliva. Na kaj lahko neposredno 
vplivamo? In česa v tem trenutku ne moremo 
spremeniti? Po začetnem upanju na hitro izbolj-
šanje razmer in dvostranskih osebnih srečanjih 
sosednjih partnerskih držav (PL-DE, SI-AT) se je 
usklajevanje v okviru projekta TranFair na koncu 
osredotočilo	 na	 varnost	 načrtovanja	 in	 prešlo	
na digitalno komunikacijo prek spletnega konfe-
renčnega orodja BigBlueButton.

V okviru projekta TransFair je potekalo več 
dvostranskih	srečanj	treh	tandemov	in nadnaci-
onalnih delavnic z vsemi projektnimi partnerji na 
spletu. Tako kot na fizičnih srečanjih je bilo treba v 
večini primerov v ta namen organizirati tolmačenje 
in prevajanje pripravljalnega gradiva.

Za tekoče razprave je bilo pomembno organizi-
rati simultano	 tolmačenje. To je za tolmače bolj 
naporno in zato tudi dražje, saj morajo kolegi 
tolmači delati odmore in se menjavati, vendar 
omogoča boljše razumevanje med sogovorniki 
in	lažje	spremljanje	pogovorov.

Ključna je bila tudi skrbna priprava spletnih 
dogodkov. Simultano tolmačenje predstavlja 
nekaj izzivov. Po eni strani je treba udeležence	
pripraviti,	 motivirati	 in	 usposobiti	 za uporabo 
potrebne tehnične opreme. Po drugi strani pa so se 
morali tolmači, ki so zaradi svojega dela običajno 
že imeli izkušnje z uporabo zvočne tehnologije, 
naučiti, kako ravnati pri tolmačenju v virtualnih 
sobah. Zato smo pripravili pisna	tehnična	navo-
dila za udeležence in tolmače.

Cilj je bil zagotoviti, da ima vsakdo na voljo 
tehnično	 opremo	 za sodelovanje na spletnem 
srečanju. Testni sestanki pred vsakim spletnim 
sestankom so bili še posebej koristni pri prever-

glej Zbirko orodij 
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Slika 12: Spletni sestanek SI-AT 6. aprila 2021

janju ustreznosti tehnične opreme udeležencev. 
Koordinatorji srečanj in IT sodelavec so bili med 
temi testnimi sejami na voljo za odgovore na 
posamezna vprašanja udeležencev in tolmačev.

Pomembno vlogo sta odigrala preprost jezik 
in	 potrpežljivost	 teh sodelavcev ter določeno	
sprejemanje	 tehničnih	 težav. Poudarek je bil na 
iskanju	 najboljše	 možnosti	 za vsakega udele-
ženca.

Ko smo se prepričali, da se lahko vsi udeleženci 
udeležijo spletnega srečanja, smo v naslednjem 
koraku poskrbeli, da so lahko aktivno sodelovali. 
Pred spletnimi srečanji smo na kratko in nepos-
redno	 komunicirali	 z	 vsakim	 udeležencem	
in	 tolmačem. To je pripomoglo k razjasnitvi 
tehničnih nastavitev ter k spoznavanju pogojev 
in odnosa udeležencev do udeležbe na srečanjih. 
Tako so bile ocenjene potrebe udeležencev in 
tolmačev po podpori ter sprejeti ukrepi za omogo-
čanje njihovega aktivnega sodelovanja.

Seveda je imelo pomembno vlogo tudi moder-
iranje spletnih dogodkov. Pri ustvarjanju razum-
ljivosti in jasnosti so pomagali osredotočenost na 
bistvene vsebine in njihovo ponavljanje, pregledne 
predstavitve v PowerPointu in počasno govor-
jenje. Moderiranje spletnih dogodkov je pomenilo 
tudi pospeševanje procesa, zato je bilo ustvar-
jeno vzdušje mirnosti in pripravljenosti za 
sprejemanje napak. Tako so bili udeleženci bolj 
pripravljeni sodelovati z novimi in zahtevnimi 
tehnologijami, zlasti kadar so vstopali na neznano 

področje. Nobenega dvoma ni, da je izrecno 
spoštovanje prizadevanj vseh vedno prispevalo k 
produktivnemu delovnemu vzdušju.

1.3 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#3 NačrtovaNje ukrepov

Očitno je, da sindikati ukrepajo na mejnih 
prehodih	 ali	 počivališčih. Navsezadnje so zlasti 
vozniki tovornjakov, ki niso rezidenti, sicer težko 
dostopni sindikatom. To je eno redkih mest, kjer 
se lahko sindikati	srečujejo	z	vozniki	in	kjer	se	je	
mogoče	pogovarjati	o	njihovih	pravicah. Hkrati 
je priporočljivo določiti	 zelo	 konkretne	 cilje	 za	
vsako sindikalno akcijo, zlasti če vključuje sode-
lovanje z drugimi akterji. Zamisli udeležencev o 
namenu akcije se lahko zelo razlikujejo.

Ne le v okviru čezmejnega sindikalnega dela, kjer 
so jasno oblikovani cilji ključnega pomena za 
uspešno sodelovanje. Na podlagi večkratnih izme-
njav med sindikati in delavskimi zagovorniškimi 
organizacijami v posameznih državah se je začelo 
načrtovanje	skupnih	dejavnosti. Te dejavnosti so 
v treh tandemih potekale v različnih oblikah.

Primer TranSFair:  
kONtrOlNi	sezNam	za	čezmejNO	  
siNdikalNO	delOvaNje

V okviru izmenjave slovensko-avstrijskega 
tandema spomladi 2020 je bila konec poletja na 
meji načrtovana skupna akcija. V tem okviru je 
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Krepitev nadnacionalnega sodelovanja sindikatov

bilo treba poleg razmer, povezanih s pandemijo, in 
spremljajočih političnih ukrepov v obeh državah 
med udeleženci razjasniti	več	vidikov	ukrepanja.

Pripravljen je bil kontrolni	 seznam	za	čezmejno	
sindikalno delovanje v slovenskem in nemškem 
jeziku, ki vsebuje vprašanja, kot so: kateri so 
konkretni cilji skupnega čezmejnega delovanja? 
Katere posebne ciljne skupine želimo nagovoriti? 
Kaj se bo zgodilo med akcijo? Kaj želijo sindikati 
sporočiti tem voznikom? Kakšno gradivo je treba 
razdeliti? Kaj se želijo sindikati naučiti od voznikov? 
Je potreben prevod? Kateri zavezniki v regiji bi 
podprli ukrep? Kako bo akcija dokumentirana?

Posebna pozornost je bila namenjena ravnanju z 
mediji, saj so se ocene sodelujočih sindikatov razli-
kovale. Zato je bil ta vidik podrobno obravnavan 
pri načrtovanju akcije: katere medije je treba pova-
biti? Ali imajo sindikati že dobre izkušnje z zadev-
nimi novinarji? Nenazadnje so bili upoštevani tudi 
morebitni negativni učinki sodelovanja medijev, 
na primer pripravljenost	 voznikov,	da	 se	pogo-
varjajo s sindikati.

glej Zbirko orodij 
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2. priprava informacij za 
voznike tovornjakov

Kaj	lahko	pričakujete	v	tem	poglavju

Delovni in socialni predpisi v cestnem prometu 
ter strategije izvrševanja se od države do 
države razlikujejo. Zlasti vozniki tovornjakov, 
ki niso rezidenti, se težko znajdejo v množici 
odstavkov. V tem poglavju se osredotočamo 
na pripravo informacij, ki bodo voznike tovor-
njakov spodbudile k ukrepanju. Predstavljamo 
načelo jeza-upanje-akcija, ki ponuja smernice 
za različne namene, kot so pisanje besedila 
letakov ali osebni pogovori z delavci.

Čeprav imajo v zahodnoevropskih državah vsi 
vozniki tovornjakov pravice, so zlasti vozniki nere-
zidenti iz vzhodne in južne Evrope pogosto žrtve 
sistematičnega	 prekomernega	 izkoriščanja. 
Delokalizacija, sklepanje pogodb s podizvajalci in 
napotitev delavcev niso naključje, temveč spadajo 
med ključne strategije podjetij v cestnem prometu. 
Sindikati te prakse podjetij imenujejo “organi-
zirana	neodgovornost”.

Številni vozniki tovornjakov iz vzhodne in južne 
Evrope, ki niso rezidenti, poznajo te neodgovorne 
prakse podjetij. Vendar pogosto	ne	vedo,	da	imajo	
enake pravice kot njihovi zahodnoevropski kolegi. 
Ne vedo, kako lahko uveljavljajo svoje pravice 
in praviloma nimajo stikov s sindikati. Zato se le 
redki vozniki odločijo za tožbo proti svojemu delo-

dajalcu. Gotovo pa je, da prevozna podjetja ne bodo 
prenehala s svojimi neodgovornimi in pogosto 
nezakonitimi praksami, dokler v to ne bodo prisi-
ljena. Pri tem imajo odločilno	vlogo	vozniki	sami.

2.1 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#4 jEza - UpanjE - aKcija

Poleg obveščanja voznikov tovornjakov o njihovih 
pravicah je glavni cilj pogovorov z njimi spod-
buditi voznike k ukrepanju. Šele ko bodo ljudje 
dejavni bodo	začutili,	 da	 lahko	kaj	 spremenijo. 
Ukrepanje sindikata mora zato vedno privesti do 
ukrepanja voznikov.

Za to je idealno “načelo AHA‘‘: vodi od jeze do 
upanja in do ukrepanja.

1. Jeza. Najprej je treba odpraviti težave. 
Pogovor o težavah je predpogoj za razmi-
šljanje o naslednjih korakih za njihovo reše-
vanje. V cestnem prometu to pomeni, da je 
treba preučiti, zakaj prihaja do prekomer-
nega izkoriščanja, ali mora biti tako in kdo 
ima od tega koristi.

2. Upanje. V drugem koraku delavci potre-
bujejo upanje, da lahko resnično kaj spre-
menijo. Ne želijo se počutiti kot žrtve. Zato 
morajo vozniki tovornjakov vedeti, kako bi 
bilo mogoče stvari spremeniti, katere ukrepe 
je treba sprejeti in zakaj se je vredno boriti.
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Priprava informacij za voznike tovornjakov

3. Akcija. Podjetja se odzovejo šele, ko spoz-
najo, da si delavci resno želijo spremeniti 
svoj položaj. Zato moramo ukrepati. Prvi 
pomemben korak vsakega voznika tovor-
njaka je dokumentiranje delovnega časa. 
Tako vozniki tovornjakov ustvarijo podlago 
za uveljavljanje svojih pravic.

Primer TranSFair:  
predlOga	za	letak	čezmejNe	zveze

Svetovalni projekt DBG Pravična mobilnost si je zato 
zadal cilj poiskati voznike, ki si na koncu upajo tudi 
tožiti svojega delodajalca. V svojih dolgoročnih 
kampanjah na počivališčih se na primer Pravična 
mobilnost osredotoča	 na	 vprašanje	 minimalne	
plače	v Nemčiji.

Na podlagi teh izkušenj je bila razvita predloga 
sindikalne zloženke, ki upošteva poseben 
položaj voznikov tovornjakov nerezidentov. 
V skladu z načelom „jeza - upanje - akcija“ 
vsebuje predloga sindikalne zloženke tri 
glavne vsebine:

1. Informacije o mehanizmih izkoriščanja v 
cestnem prometu

2. Navodila o konkretnih korakih za ukrepanje 
voznikov tovornjakov

3. Kontaktni podatki za lokalne sindikate

Veliko pozornosti smo namenili temu, da so bile 
informacije	 skrčene	 na	 najnujnejše	 in jasno 
predstavljene z uporabo	 nazornih	 grafik,	 ki	
temeljijo na izkušnjah voznikov tovornjakov. 
Uporabljene grafike so bile zato oblikovane v slogu 
piktogramov, podobnih simbolom, ki jih vozniki 
tovornjakov poznajo pri vsakdanjem delu, ko 
uporabljajo digitalni tahograf.

Vozniki tovornjakov imajo pravice - ne glede 
na to, kje je registriran sedež delodajalca. Toda te 
pravice morajo biti uveljavljene. Dokumenta-
cija	 o	 delovnem	 času	 je bistvenega pomena za 
to. Vozniki tovornjakov morajo biti sposobni vero-
dostojno dokazati, da so delali v določeni državi 
ob določenem času. Glavni cilj je torej ozavestiti 
voznike,	 da	 imajo	 sami	 osrednjo	 vlogo v tem 
procesu.

Da bi nagovorili voznike tovornjakov, ki vozijo 
po avstrijskih cestah, je bila sindikalna zloženka 
slovensko-avstrijskega tandema pripravljena v 
različnih	jezikih,	v	nemščini	in	angleščini	ter	v	
slovenščini	 in	 bosansko-hrvaško-srbščini, saj 
je veliko voznikov tovornjakov pri delodajalcih s 
sedežem v Sloveniji iz Bosne in Hercegovine ter iz 
Srbije.

glej Zbirko orodij 
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3. Graditi zaupanje z 
 vozniki tovornjakov

Kaj	lahko	pričakujete	v	tem	poglavju

Biti na poti in delati na poti pomeni biti veli-
kokrat sam. Vozniki tovornjakov iz vzhod-
noevropskih in južnoevropskih držav, ki niso 
rezidenti, pogosto nimajo veliko izkušenj s 
sindikati v svojih matičnih državah. Prometni 
sindikati v Zahodni Evropi imajo zelo nizko 
gostoto sindikatov med vozniki tovornjakov, 
ki niso rezidenti. To poglavje se osredotoča na 
to, kako lahko sindikati uporabijo neposredno 
komunikacijo za vzpostavitev zaupanja z nere-
zidenčnimi vozniki tovornjakov.

Za sektor cestnega prometa je značilen močan	
konkurenčni	pritisk. V praksi se pogosto	zgodi,	
da ima zahodnoevropski generalni izvajalec, 
npr. avstrijski, nemški ali belgijski, podizvajalce 
v	vzhodnoevropski	državi, kot so Poljska, Češka 
ali Slovenija. Delokalizacija, sklepanje pogodb 
s podizvajalci in napotitev na delo so razširjene 
strategije podjetij, da bi se izognili	 določenim	
davčnim	sistemom	 in	 sistemom	socialne	varn-
osti. Številna podjetja v Zahodni in Vzhodni Evropi 
imajo koristi od te “organizirane neodgovornosti”.

Trpijo predvsem vozniki tovornjakov. Plačni	 in	
socialni damping prizadene predvsem voznike 
tovornjakov iz vzhodne in južne Evrope, ki niso 
rezidenti. Zato so vozniki tovornjakov iz zahodne 

Evrope v zaostrenem	 konkurenčnem	 položaju. 
Poleg tega zgoraj opisane prakse podjetij vse bolj 
spodkopavajo sisteme socialne varnosti v Evropi.

Obstajajo pa tudi dobre novice. V večini evropskih 
držav imajo vsi vozniki tovornjakov pravice - ne 
glede na to, kje je sedež delodajalca. Tudi vozniki 
tovornjakov, ki niso rezidenti, večinoma vedo, da 
so prekomerno izkoriščani. Vendar se po raziskavi 
ETF pogosto ne zavedajo svojih delavskih in soci-
alnih	 pravic	 v	 zahodnoevropskih	 državah	 in 
velik del voznikov tovornjakov, ki niso rezidenti, 
ni	vključenih	v	sindikate. Kljub temu se je večina 
voznikov tovornjakov nerezidentov, ki jih je anketi-
rala ETF, zanimala za članstvo v sindikatu, vendar 
prej niso imeli stikov s sindikatom. To ustvarja 
priložnosti za sindikate v Zahodni Evropi.

3.1 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#5 nEpOsrEdna KOMUni-
Kacija

Sindikati morajo vzpostaviti stik z vozniki tovor-
njakov, ki niso rezidenti. In obstaja veliko načinov 
za komunikacijo s potencialnimi člani. Ne glede 
na to ali gre za Facebook, Twitter ali Instagram, 
so družbeni mediji še dodatno razširili komuni-
kacijske kanale. Zlasti zaradi pandemije Covid-19 
smo se tega zelo dobro zavedali. Vendar kadar 
želimo, da delavci ukrepajo, nič ne more nadome-
stiti pogovora iz oči v oči. V osebnem pogovoru 
ena na ena gradimo odnos in zaupanje. Iz istega 
razloga je tudi pomembno, da delavce nagovar-
jamo v njihovem izvornem jeziku.
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Slika 13-14: Združitev tandema PL-DE na počiva-
lišču v Nemčiji 30. septembra 2020

Slika	15-16: Združitev tandema SI-AT na sloven-
sko-avstrijski meji 1. septembra 2020

Zaradi pandemije Covid-19 je še posebej 
pomembno, da se med sindikalnimi dejavnostmi, 
ki vključujejo neposreden stik, izvajajo ustrezni 
higienski	 zaščitni	 ukrepi. To je odgovornost, za 
katero je dejansko odgovoren delodajalec, vendar 
je pogosto ne jemlje resno. Na ta način lahko 
sindikati pokažejo, da nošenje zaščite za usta in 
nos, ohranjanje razdalje in skrbno ravnanje drug 
z drugim niso le stvar zdravja. Prav tako gre za 
spoštovanje voznikov tovornjakov, ki med pande-
mijo opravljajo sistemsko pomembno delo in so 
zato izpostavljeni večjemu tveganju okužbe.

Primer TranSFair:  
siNdikalNi	ukrepi	Na	pOčivališčih

Svetovalni projekt DGB Pravična mobilnost v Nemčiji 
si je zastavil cilj, da bo obveščal	voznike	na	poči-
vališčih	o	njihovih	pravicah. Hkrati svetovalci v 
neposrednem stiku z vozniki tovornjakov spoznajo 
njihove delovne razmere. Ko se na primer sveto-
valci organizacije Pravična mobilnost pogovarjajo z 
vozniki iz tako imenovanih tretjih držav, ti pogosto 
obravnavajo težave z vizumi.

Pravična mobilnost ozavešča	 o	 dejanskem	
delovnem mestu. Vozniki tovornjakov morajo 
razumeti, da opravljajo enako delo kot njihovi 
lokalni kolegi, zato morajo biti tudi plačani v skladu 
z lokalnimi pogoji. Poleg tega Pravična mobilnost 
spremlja in obravnava konkretne primere, tako 
da si vozniki tovornjakov lahko predstavljajo, kako 
je mogoče odpraviti sistematični plačni in socialni 
damping njihovega delodajalca.

Neposreden stik na kraju samem, osebni pogo-
vori ena na ena in svetovanje v jeziku voznikov 
tovornjakov omogočajo vzpostavitev potreb-
nega zaupanja. Po izkušnjah Pravične mobil-
nosti vključujejo ciljno usmerjeni pogovori 
1:1 z vozniki tovornjakov tri ključne korake - 
podobno kot pri načelu „jeza - upanje - akcija“.

1. Začnite	 z	 informacijami. Primer: “Danes 
smo tukaj, ker vas želimo informirati. Če vozite 
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v Avstriji, ste upravičeni do minimalne plače. Ali 
prejemate avstrijsko minimalno plačo?”

2. Govorite	 o	 izkoriščanju	 in	 poslušajte. 
Primer: “Vemo, da ne prejemate minimalne 
plače in da vas vaši delodajalci sistematično 
izkoriščajo. Vemo pa tudi, da lahko za to nekaj 
storite.” Na tej točki se pogosto pojavijo 
razumljivi ugovori, zato je pomembno pris-
luhniti in se odzvati. Na koncu nihče drug 
kot sami vozniki tovornjakov ne bo mogel 
spremeniti razmer.

3. Rešitev je dokumentacija. Primer: 
“Pomembno je, da natančno dokumentirate 
svoj delovni čas. Zdaj tahograf uporabljate za 
pregled (“clean tacho”). Želimo, da tahograf 
uporabljate kot blagajno. Če, na primer, med 
raztovarjanjem kliknete “pavza”, se odpoveste 
svojim pravicam.”
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4. omogočanje čezmejne-
ga pravnega zastopanja

Kaj	lahko	pričakujete	v	tem	poglavju

Na evropski ravni obstajajo številni zave-
zujoči zakoni, ki urejajo delovne in socialne 
pravice v cestnem prometu. Sindikati morajo 
za uspešno zastopanje voznikov tovornjakov 
nerezidentov na sodišču opredeliti dobre 
pravne strategije za vsak primer posebej. To 
poglavje se osredotoča na krepitev zmoglji-
vosti sindikatov, ki so za to potrebne.

Ko podjetja izvajajo plačni	 in	 socialni	 damping, 
to prizadene voznike tovornjakov po vsej Evropi: 
po eni strani je to povezano s prekomernim izko-
riščanjem	 nerezidenčnih voznikov tovornjakov 
iz južne in vzhodne Evrope, po drugi strani pa so 
delovni in socialni standardi ter s tem tudi lokalni 
vozniki iz Zahodne Evrope vse bolj pod pritiskom. 
Zato je podpora voznikom tovornjakov nerezi-
dentom v najboljšem interesu vseh voznikov 
tovornjakov.

Po mnenju ETF obstajajo pravne rešitve za večino 
težav, s katerimi se soočajo vozniki tovornjakov, ki 
niso rezidenti. Glede na to smernice ETF za čezmejno 
pravno zastopanje voznikov nerezidentov ponujajo 
orodje “prve pomoči”, ki sindikatom omogoča 
hitro oceno problema, s katerim se sooča voznik, 
in zagotavlja primere,	 kako	 sprožiti	 pravni	
postopek, ki zajema delovno pravo in pravo soci-

alne varnosti v različnih kombinacijah držav. 
Smernice podpirajo sindikate pri pripravi pravne 
analize in strategije s predstavitvijo ključnih 
načinov in dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri 
vključevanju v čezmejne	pravne	ukrepe.

Za uveljavljanje pravic voznikov tovornjakov 
nerezidentov je potrebno dvoje: po eni strani je 
potrebno sodelovanje med organi. To vključuje 
tako domače sodelovanje med različnimi organi 
kot tudi nadnacionalno sodelovanje med organi iz 
različnih držav članic EU. Po drugi strani pa je za 
uveljavljanje pravic potrebno sindikalno	združe-
vanje	 nerezidenčnih	 voznikov	 tovornjakov	 in	
zastopanje njihovih kolektivnih interesov. Z 
vidika ETF je sindikalno	 združevanje	 voznikov	
tovornjakov nerezidentov nujno potrebno.

4.1 OrGanizacijsKO OrOdjE 
#6 KrEpiTEV zMOGljiVO-
sTi

Če povzamemo, vozniki tovornjakov, ki niso rezi-
denti, imajo pravice, zato morajo svoje pravice 
uveljavljati na nacionalni ravni. Za sindikate 
to pomeni krepitev zmogljivosti, potrebnih za 
podporo voznikom tovornjakov, ki niso rezidenti. 
Po navedbah ETF ta krepitev zmogljivosti vključuje 
pripravljenost,	finančna	in svetovalna	sredstva,	
razvoj pravnih strategij in sodelovanje z drugimi 
akterji.

glej Zbirko orodij 
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Omogočanje čezmejnega pravnega zastopanja

Krepitev zmogljivosti je v primeru pravnega 
spora z delodajalcem osnova za to, da lahko 
sindikati sprejemajo bistvene odločitve v zvezi 
s štirimi ključnimi vprašanji in ustrezno ukre-
pajo:

1. Opredelitev najugodnejše pristojnosti za 
interese voznikov. Kje je treba braniti inte-
rese voznikov - na katerem sodišču, v kateri 
državi članici?

2. Izbira	 sindikata,	 ki	 je	 najprimernejši	 za	
zagotavljanje	 pomoči.	 Kateri sindikat 
je najprimernejši za zaščito interesov 
voznikov? Sindikat iz voznikove matične 
države, sindikat iz države, kjer voznik dela, 
ali sindikat iz države, kjer je vložen zahtevek?

3. Preverjanje pravic voznikov. Katera pravila 
in predpisi katere države veljajo?

4. Določitev	 obsega	 podpore	 sindikata.	
Katera je najboljša oblika sindikalne 
pomoči? Ali gre za informacije, nasvete ali 
celo spremstvo pri izvensodni poravnavi z 
delodajalcem ali v sodnem postopku?
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Publikacije

Cestni tovorni promet v Evropski uniji - iskanje 
ravnovesja med gospodarsko in socialno razse-
žnostjo notranjega trga. Kvantitativna sektorska 
analiza, Lynn De Smedt in Frederic De Wispelaere, 
2020: https://transfair-project.eu/wp-content/
uploads/2021/03/ TRANSFAIR_Quanti_Dimen-
sion_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf

Cesta na Slovaško je še vedno zasedena - ABC soci-
alnega dampinga in kako se ni nič spremenilo... BTB 
nadaljuje s preiskavo, Belgische TransportBond, 
2019: https://www.btb-abvv.be/images/Wegver-
voerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/
Engels/ Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf

Smernice ETF za čezmejno pravno zastopanje 
voznikov nerezidentov 2013 je mogoče zahtevati 
prek sekretariata ETF: https://www.etf-europe.
org/about-us/team/

Pandemija izkoriščanja v evropskem tovornem 
prometu, VNB, ITF in IUF, 2020: https://www.
itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/
VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf

leTaki

Letaki TransFair Union za voznike nerezidente 
SI-AT v več jezikih: https://transfair-project.eu/
more-leaflets-for-drivers/

Letak sindikata za tandem PL-DE : https://trans-
fair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/ FM_
Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf

SPleTna orodja za Sodelovanje

BigBlueButton: https://bigbluebutton.org/

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Flinga: https://flinga.fi/

https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/%20TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/%20TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/%20TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/%20Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/%20Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/%20Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.etf-europe.org/about-us/team/
https://www.etf-europe.org/about-us/team/
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/%20FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/%20FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/%20FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://bigbluebutton.org/
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://flinga.fi/
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#1 kontrolni seznam za čez-
mejno sindikalno delovanje

1) cilji

 › Kaj želimo doseči s skupnim delovanjem 
sindikatov?

2) ciljne SkuPine

 › Koga želimo doseči s to akcijo?
 › V zvezi z vozniki:

 » Kaj želimo vedeti od njih?
 » Kaj želimo, da se naučijo od nas?

3) zavezniki

 › Čigavo podporo potrebujemo? Kateri zavez-
niki nas morajo podpirati pred/med/po tej 
akciji?

 › V zvezi z mediji:
 » O kakšnih medijih govorimo? Katere so 

njihove ciljne skupine?
 » Kaj želimo doseči z vključitvijo teh medijev?
 » Ali ogrožamo voznike z vključitvijo teh 

medijev?
 » Ali pri vključevanju (teh) medijev od 

voznikov dobimo želene informacije?
 » O katerih novinarjih govorimo? Že imamo 

dobre stike z njimi?
 » Kako želimo, da poročajo o akciji? Kaj lahko 

storimo, da bodo poročali o akciji v našem 
smislu?

 › V zvezi z našimi medijskimi kanali:
 » Imamo svoje medijske kanale?
 » Ali lahko sodelavci iz oddelka za medije 

spremljajo akcijo?
 » Kdo bi nas še lahko podprl pri tem?

4) Čas in kraj

 › Kdaj začnemo z mejno akcijo? Kako dolgo naj 
traja? Kdaj se bo končala?

 › Kje točno se bo akcija zgodila?
 › Kaj bomo storili med akcijo? Korak za korakom: 

kakšen bo postopek?
 › Ali obstajajo še kakšni drugi vidiki, ki jih je 

potrebno pripraviti glede časa in kraja akcije?

5) Gradiva

Katera gradiva že imamo, da jih razdelimo 
voznikom? (informativno gradivo, uporabna 
darila, obrazec za članstvo itd.)

Ali potrebujemo nov letak? V katerih jezikih? Kdo 
bo pripravil kaj/prinesel s seboj?

6) Udeleženci

 › Kdo bo sodeloval pri akciji?
 › Kdo bo koga povabil?

7) TolmaČenje

 › Potrebujemo tolmača, ki bi govoril z vozniki? 
Za katere jezike?

 › Potrebujemo tolmača, da bi lahko komunici-
rali med sabo?

 › Kdo bo vzpostavil stik s tolmači in jih pripravil 
na akcijo?

8) dokumenTacija

 › Kako bomo dokumentirali akcijo? (fotogra-
fije, zapisnik, notranje poročanje, sporočilo za 
javnost itd.)

 › Kdo bo poskrbel za različne naloge za doku-
mentacijo?
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#2 kontrolni seznam za čez-
mejno pravno zastopanje

1) oPredeliTev najuGodnejše PriSToj-
noSTi za inTereSe voznikov

Kje je treba braniti interese voznikov - na katerem 
sodišču, v kateri državi članici?

1. Katera država članica ima najugodnejše sodne 
postopke (npr. da je mogoče sodno odločbo 
doseči v najkrajšem času?)

2. Katera država članica ima specializirana 
sodišča, tj. delovna sodišča?

3. V kateri državi članici bi voznik najverjetneje 
dobil zahtevano odškodnino?

4. V kateri državi članici ima delodajalec najdra-
gocenejše premoženje, ki ga je mogoče zaseči 
in uporabiti za izplačilo odškodnine vozniku?

5. V kateri državi članici je pritožbeni sistem 
ugodnejši za interese voznika?

2) izbira SindikaTa, ki je najPrimernejši 
za zagoTavljanje pomoČi

Kateri sindikat je najprimernejši za zaščito teh 
interesov? Sindikat iz voznikove matične države, 
sindikat iz države, v kateri voznik dela, sindikat iz 
države, v kateri je bil vložen zahtevek itd. Pri iskanju 
sindikata, ki lahko najbolje pomaga vozniku nere-
zidentu, je treba upoštevati naslednje:

1. kulturna bližina z voznikom (jezik, kultura 
itd.);

2. poznavanje in sposobnost upravljanja postop-
kovnih pravil izbrane pristojnosti;

3. poznavanje prava, ki se uporablja v zvezi z 
voznikovim zahtevkom in situacijo (npr. če je 
pristojno nemško sodišče, vendar je pravilo, 
ki se uporablja za voznikov zahtevek, poljsko, 
je treba vzpostaviti sodelovanje med sindikati 
obeh držav);

4. potreba po formaliziranem sodelovanju 
sindikatov (tj. dogovor o stroških sodnega 
postopka);

5. razpoložljivi viri (delovna sila in finančna 
sredstva).

3) Preverjanje Pravic voznikov

Katera pravila in predpisi katere države veljajo?

4) doloČiTev obsega podpore sindi-
kaTa

Katera je najboljša oblika sindikalne pomoči?

1. Obveščanje in ozaveščanje o zapletenosti in 
dvoumnosti sistemov zaposlovanja; možnosti, 
da ti sistemi voznikom preprečijo dostop do 
pravic in ugodnosti; podatki o plačah, pravicah 
in ugodnostih v EU-27; vloga sindikatov ter 
njihove pristojnosti in možnosti pomoči.

2. Pomoč pri doseganju izvensodne poravnave
3. Pomoč voznikom nerezidentom v sodni fazi 

reševanja njihovega spora
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#3 tehnična navodila za-
TransFair  nadnacionalno 
spletno delavnico

Četrtek, 1. oktober 2020, od 10.00 do 16.00

Spletna	 povezava	 do	 konferenčne	 dvorane	
(na spletu od 9.30): https://bigblue.forba.at/b/
san-wf7-vcp

Spletne povezave do prevajalskih sob: 
Polskie: https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu 
Čeština: https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m
Bosanski/Hrvatski/Srpski: https://bigblue.forba.
at/b/san-2yr-2qt 
English: https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh 
Deutsch: https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33

Dragi sodelavci,

bliža se naša nadnacionalna spletna delavnica v 
okviru projekta TransFair in veseli nas, da se je 
boste udeležili! Delavnica bo potekala na našem 
konferenčnem strežniku FORBA bigblue.forba.at

Veseli me, da bo delavnica simultano prevedena 
v pet jezikov, tako da bo lahko aktivno sodelovalo 
čim več sodelavcev. Na naši strani bo osem uspo-
sobljenih prevajalcev, ki bodo v parih izmenično 
prevajali v enega od naslednjih jezikov: poljski, 
češki, bosansko-hrvaško-srbski, angleški in nemški 
jezik.

Če govorite vse te jezike, morate le odpreti spletno 
povezavo do konferenčne dvorane in ni vam treba 

nadaljevati z branjem ;) Če pa potrebujete - tako 
kot jaz - simultano prevajanje, vas prosimo, da 
naredite naslednje tri stvari:

1. Prosim, vzemite si čas, da natančno preberete 
navodila. Po mojih izkušnjah to deluje bolje 
ob dobri kavi ali čaju, najbolje pa se obnese ob 
kosu pite.

2. Med branjem tega navodila preverite tudi 
naprave, s katerimi boste sodelovali

3. na delavnici. Vaše naprave morajo izpolnjevati 
nekatere pogoje.

Udeležite se našega virtualnega testnega srečanja 
in praktično preizkusite svoje naprave. Virtualno 
testno srečanje bo potekalo v sredo, 30. septembra, 
od 10. do 11. ure z uporabo istih spletnih povezav 
kot za spletno delavnico (glej prvo stran).

Če želite slišati izbrani jezik, morate biti istočasno 
prisotni v dveh virtualnih sobah in med njima 
preklapljati zvok. Tako lahko kadar koli izberete, 
ali želite poslušati izvirni zvok ali enega od jezikov 
prevoda.

Na voljo sta dve možnosti, kako to storiti. Na 
naslednjih treh straneh vam jih bomo opisali. In ne 
skrbite, opisano bo na zabaven način in tudi slike 
bodo priložene ;)

https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu
https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh
https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33
bigblue.forba.at
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1. možnosT (priporoČamo)

= odprite 2 zavihka z aktualno različico brskalnika 
Mozilla Firefox + samostojno uravnavajte zvok z 
miško

1) Potrebujete to opremo:

 › 1 računalnik/prenosnik z najnovejšo različico 
brskalnika Mozilla Firefox 

 › 1 slušalke z mikrofonom
 › 1 miško ali sledilno ploščico

Pomembno:	 Prosim,	 ne uporabljajte glasnih 
zvočnikov.	 Povzročijo	 lahko	 moteče	 zvoke.	
Prosim,	 ne	 uporabljaj	 bluetooth	 slušalk,	 ker	
imajo	pogosto	senzor,	ki	se	samodejno	izklopi,	
ko jih snamete z glave. To se ne sme zgoditi med 
delavnico. Obe slušalki morata oddajati nepre-
kinjeno.

2)	Če	 imate	 vso	 potrebno	 opremo,	 lahko	 vsto-
pite	v	konferenčno	sobo	-	v	treh	korakih:	

1. korak: odprite povezavo v brskalniku Mozilla 
Firefox: https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp

2. korak: v vnosno polje vpišite svoje ime in jezik, 
ki ga želite govoriti/poslušati, npr. Sandra Stern 
(DE). To prevajalcem pomaga pri njihovem delu.

3. korak: kliknite “Mit Mikrofon” in že ste v konfe-
renčni sobi, kjer se bomo vsi pogovarjali - čudovito!

3)	Nato	vstopite	v	prevajalsko	sobo	jezika,	ki	ga	
želite	 poslušati.	Deluje	 enako	kot	 konferenčna	
soba	v	treh	korakih,	le	z	majhno	razliko:

1. korak: v novem zavihku brskalnika Mozilla 
Firefox odprite spletno povezavo do prevajalske 
sobe izbranega jezika.

2. korak: tudi tukaj v vnosno polje vpišite svoje 
ime in jezik, ki ga želite poslušati, npr. Sandra Stern 
(DE).

3. korak: vendar tokrat kliknite “Nur zuhören” - to 
je ta majhna razlika. Zdaj ste vstopili v prevajalsko 
sobo in lahko slišite izbrani jezik prevoda.

Super, skoraj si že tam!

4)	Med	 delavnico	morate	 vklopiti	 ali	 izklopiti	
zvok	v	konferenčni	sobi	in	zvok	v	izbrani	sobi	za	
prevajanje	-	odvisno	od	tega,	kateri	 jezik	želite	
slišati. To storite tako:

Izklopiti morate zvok v konferenčni sobi ali zvok v 
izbrani sobi za prevajanje. V nasprotnem primeru 
slišite vse hkrati in tega si nihče ne želi. Delavnico 
bom na primer vodila v nemščini. Če želite slišati 
drug jezik, morate izklopiti zvok v konferenčni 
sobi, kar pomeni, da me morate utišati. V preva-
jalski sobi vključite zvok, zato morate klikniti samo 
enkrat, največ dvakrat.:

1. korak: za izklop zvoka kliknite na zavihek s 
simbolom zvočnika. Potem ne slišiš več izvirnega 
zvoka, v tem primeru sem to jaz.

Druga	možnost:	z desno miško lahko kliknete na 
zavihek in tam izberete “mute tap” ali “unmute 
tap”.

Odlično - zdaj lahko delavnico spremljate v 
izbranem jeziku in se tudi pogovarjate v izbranem 
jeziku!

https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
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2. možnosT (TUdi v redU)

= 2 napravi z Mozillo Firefox ali Google Chrome + 
preklapljanje slušalk

1) Potrebujete to opremo:

 › 1 računalnik/prenosnik s trenutno različico 
Mozille Firefox ali Google Chroma

 › 1 drugo napravo, npr. pametni telefon, raču-
nalnik, prenosnik, tudi s trenutno različico 
Mozille Firefox ali Google Chroma (uporaba 
Google Chroma na pametnem telefonu deluje 
bolje)

 › 1 slušalke ter mikrofon 
 › 1 par slušalk ali druge slušalke z mikrofonom

To	 je	 pomembno.:	 Prosim,	 ne	 uporabljaj	 zvoč-
nikov.	 Povzročijo	 lahko	moteče	 zvoke.	 Prosim,	
ne	 uporabljaj	 bluetooth	 slušalk,	 ker	 imajo	
pogosto	senzor,	ki	se	samodejno	izklopi,	ko	jih	
snamete z glave. To se ne sme zgoditi med dela-
vnico. Obe slušalki morata oddajati neprekin-
jeno.

To	 je	 dobro	 vedeti,	 če	 uporabljate	 pametni	
telefon:	 Če	 za	 prevajanje	 uporabljate	 pametni	
telefon,	je	koristno	izklopiti	način	za	varčevanje	
z	 baterijo	 (za	 to	 aplikacijo	 to	 pomeni	 Mozilla	
Firefox ali Google Chrome.) Veliko pametnih 
telefonov	namreč	zapre	aplikacije,	ki	se	določen	
čas	 ne	 uporabljajo	 aktivno	 -	 kot	 v	 našem	
primeru,	 če	 “le”	 poslušamo	 prevod.	 Posledica	
tega	 je,	da	vas	pametni	 telefon	 izrine	 iz	preva-
jalske	 sobe.	 To	 ni	 najhujši	 primer,	 saj	 lahko	
brez	težav	ponovno	vstopite	v	prevajalsko	sobo.	
Kljub	temu	je	to	nadležno,	zato	vam	svetujemo,	
da	za	čas	udeležbe	na	delavnici	 izklopite	način	
varčevanja	z	baterijo	v	pametnem	telefonu.

2)	V	konferenčno	sobo	in	izbrano	sobo	za	preva-
janje	 lahko	vstopite	na	enak	način	kot	pri	prvi	
možnosti	(glej	strani	2	in	3).

Razmislite: Če uporabljate pametni telefon, na 
primer za prevajalsko sobo, spletno povezavo 
vnesete ročno ali pa jo pošljete v pametni telefon. 
Tudi tu potrebujete trenutno različico Mozille 
Firefox ali Google Chroma - kjer Google Chrome 
bolje dela na pametnih telefonih.

3)	Če	želite	preklopiti	med	izvirnim	zvokom	in	
prevodom,	morate	le	zamenjati	slušalke.

Na desni strani je slika našega krasnega IT sode-
lavca, Johannesa Stolbe. Tu je prisoten v konfe-
renčni sobi in se pogovarja prek slušalk (črnih, z 
nosilcem, ki mu visijo okoli vratu). Na drugi strani 
pa je prisoten v eni od prevajalskih sob. Za to 
uporablja svoje slušalke v ušesih (bele barve).

Odlično - zdaj lahko delavnico spremljate v 
izbranem jeziku in se tudi pogovarjate v izbranem 
jeziku!

Zahvaljujem se vam za pozornost in vas ponovno 
opozarjam na testno srečanje BigBlue	 30.	
septembra. Če imate do takrat kakršnakoli vpra-
šanja, se lahko obrnete name ali na Johannesa:

Johannes Stolba i Sandra Stern:  
transfair@forba.at
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Imate  pravico 
do avstrijske 
minimalneplače
€ 9,56  bruto na 
 delovno uro (v 2021)!

Neodvisni Sindikat 
Delavcev Slovenije 
Slovenska cesta 54
1000 Ljbubljana, SI
T: 00386 590 53 850
E: info@nsds-sindikat.si
www.nsds-sindikat.si

Gewerkschaft VIDA
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien, AT
T: 0043 1 53444 79
E: info@vida.at 
www.vida.at

Tu najdete naslove pristojnih organov  
v Sloveniji in Avstriji: 
https://transfair-project.eu/ 

Bodite hitri! Pogosto so kratka obdobja (3 
mesecev) v katerih lahko zahtevate vašo mini-
malno plačo. V nasprotnem primeru boste izgubili 
to pravico. Za pomoč se obrnite na sindikat VIDA.

To lahko storite  
v Avstriji 

Tukaj so navedeni  
naslovi sindikatov

Ste voznik  
v Avstriji? 

Tako naj izgleda vaša zahteva  
delodajalcu:

„Gospod/Gospa v vašem podjetju sem bil zapo-
slen od …do…, v tem času sem bil upravičen, do 
avstrijske minimalne plače, ki je do danes nisem 
prejel (v celoti). S tem dopisom zahtevam, da mi 
izplačate, kar mi dolgujete.“ 

Kraj, datum in podpis

TransFair is funded by the European Commission as part of 
the EU Programme EaSI (GA no VS/2019/0401). The European 
Commission is not responsible for any use of the information 
contained therein.

 › V zahtevanem roku pišite svojemu  
delodajalcu in zahtevajte svoje plačilo.  
Obrdržite kopijo zahtevka.

 › Pošljite priporočeno s povratnico.  
Obdržite potrdilo o pošiljanju. 

 › Če ste od vašega delodajalca zahtevali plačilo 
v roku 3 mesecev, potem se lahko obrnete na 
sodišče v roku 3 let.

R

Če ste voznik tovornega vozila v Avstriji (razen 
tistih, ki opravljajo samo tranzit) imate pravice ne 
glede na to, kje ima vaš delodajalec svoj sedež.

Vožnja je delovni čas. Nakladanje in čakanje je 
tudi delovni čas. Toda pogosto delodajalci za to 
vrsto dela ne plačajo oziroma ga plačajo premalo. 

Zberite vso evidenco o delovnem času  
in se obrnite na sindikat NSDS.

Imate pravico do  
minimalneplače

9,56€/h To lahko storite  
v  Sloveniji

Vam delodajalec plača vaše stroške 
kot del vaše plače? To ni pravilno! 
Stroški morajo biti izplačani kot 
dodatek k minimalni plači. 

Vaš delodajalec zahteva, da izvajate 
manipulacije s tahografom?  
To je nezakonito! 

Dokumentirajte vse take zahteve:  
naredite pisni zaznamek, posnetek zaslona ali 
posnemite glasovno pošto, ki ste jo dobili.  
Zabeležite tudi datum.

Ali vas delodajalec plačuje premalo? 
To pomeni plačni in socialni 
damping! S takim ravnanjem deloda-
jalec tudi krši zakonodajo! 

Imate pravico do:

 › minimalne bruto urne postavke € 9,56 
(2021),

 › regresa in plačila božičnice (13. in 14. plača),

 › dodatkov, npr. za naduro delo, nočno delo,  
za prevoz navarnega blaga, 

 › povračila stroškov, če ste morali plačati  
za prehrano in za nastanitev.

Dokumentirajte ves svoj delovni čas:

 › Evidenca delovnega časa je pomemben dokaz.

 › S tahografom in voznikovo kartico si olajšate 
evidenco dela.

 › Vodite lahko ročno evidenco ali dnevnik vožnje 
(potni nalog).

Sindikat NSDS: 

 › obrazloži vašo plačo, do katere ste upravičeni,

 › svetuje in nudi pomoč, če vam je delodajalec 
izplačal premalo plače,

 › v Sloveniji lahko na sodišču zahtevate plačila  
do katerih ste bili upravičeni za obdobje  
zadnjih 5 let.

€

 +  + =

#4 letak sindikata za voznike 
nerezidente SI-at v slovenščini 



TransFair Gradivo za usposabljanje: 
Šest orodij za organizacijo voznikov tovornjakov v Evropi

Sandra Stern (FORBA)

Dunaj, Avgusta 2021

transfair-project.eu
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