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V konfederaciji je nov Sindikat poklicnih voznikov Slovenije - SPVS

Poletna vročina je zbližala konfederacijo in poklicne voznike, ki so svoj, dobrega pol leta delujoč Sindikat mobilnih

delavcev Slovenije, na zboru članov pred vstopom v konfederacijo preimenovali. Obljubljajo neizprosen sindikalni boj

za pravice poklicnih voznikov, ki jih v poklicnem sindikatu doslej v Sloveniji še ni zastopal nihče. Sindikat poklicnih

voznikov Slovenije si je zadal zahtevne cilje med katerimi kot prvo in bistveno želijo urediti zakonito plačilo

njihovega dela  in zagotoviti obremenitve poklicnih voznikov v dopustnih mejah po slovenskih in evropskih

delovnopravnih predpisih , neodvisno od dopustnih obremenitev po cestno prometnih predpisih. Ena od njihovih

prioritetnih nalog je tudi uzakonitev vgradnje dodatnih klimatskih naprav, delujočih neodvisno od teka motorja

. Te klimatske naprave,  ki jih danes po grobi oceni 80% poklicnih voznikov v svojih vozilih nima, so nujne za

zagotavljanje ustreznega počitka in s tem zdravja in varnosti poklicnih voznikov, ter drugih udeležencev v cestnem

prometu . V Konfederaciji slovenskih sindikatov bomo storili vse za uresničitev njihovih želja ter izpolnitev zadanih

ciljev.

Problemov in težav poklicnih voznikov se je v dolgih letih neaktivnosti nabralo mnogo in najbolj pereča področja za

ureditev katerih si bodo pod okriljem Konfederacije slovenskih sindikatov prizadevali najbolj so:

      -  ohraniti ustrezno veljavo poklica, tudi z zahtevo po najmanj IV. stopnji izobrazbe poklicnih voznikov;

      -  zagotoviti enako plačilo za enako vredno delo, še posebej pri istem delodajalcu;

      -  plačilo poklicnih voznikov po predpisih, ki že danes veljajo za plačilo dela v Republiki Sloveniji;

      -  ureditev odnosov med delodajalci in poklicnimi vozniki in širše (kopenski promet) s kolektivno pogodbo, danes je

ni;

      -  boj proti sivi ekonomiji z obračunavanjem dela za plačilo po kilometrih in "fiktivnih" dnevnicah;

      -  boj proti delu na črno in nelojalni konkurenci;

      -  uvedba omejitev za zaposlovanje tujih poklicnih voznikov;

      -  onemogočiti zaposlovanje voznikov na delovna mesta poklicnih voznikov brez ustreznih kvalifikacij;

      -  zahtevati intenzivnejše nadzorovanje zakonitosti na delovnopravnem področju, s poudarkom

         na zagotavljanju varnih in zdravih pogojev dela, še posebej glede dopustnih obremenitev z delom;

      -  vgradnja dodatnih klimatskih naprav v vsa vozila;

      -  ureditev zadostnega števila parkirnih mest v Sloveniji, za domača vozila in tista v tranzitu

         s pripadajočo ustrezno infrastrukturo za poklicne voznike (tuši, sanitarije...);

      -  postavitev ustreznih odrov za čiščenje cerad v podjetjih in na parkiriščih z potrebno varnostno in delovno opremo;

zraven naštetega pa bomo po najboljših močeh ščitili poklicne voznike v individualnih postopkih pred delodajalcem, na

žalost tudi pred mobingom, tudi najhujše oblike s fizičnim obračunavanjem.

V Konfederaciji slovenskih sindikatov in Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije verjamemo, da bomo združeni s trdim

delom dosegli vse zastavljene cilje in tako dosegli večje spoštovanje poklica ter zadovoljne voznike. Zagotovo pa bodo

doseženi tudi pozitivni učinki za splošno varnost v cestnem prometu.

Gvido Novak, dipl. inž. tehn. prom.

predsednik KSS
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