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Ste 
napoteni 
voznik
Napoteni voznik ste, če za 
omejen čas opravljate prevoz 
v drugi državi članici EU, ki ni 
država, v kateri ima vaš delodajalec sedež, in opravljate 
naslednje storitve:
	● Kabotaža. Delodajalec, za katerega delate, nima sedeža v 

državi članici, v kateri opravljate domače prevozne 
storitve.

	● Prevoz v tujini. Prevozne storitve med dvema državama 
članicama ali med državo članico in državo, ki ni članica 
EU, pri čemer vaš delodajalec nima sedeža v nobeni od teh 
držav.

	● Vožnja s praznim vozilom. Vožnja, ki se opravi v zvezi s 
kabotažo ali prevozom v tujini in za katero veljajo pravila 
o napotitvi.

	● Kombinirani prevoz. Če je prvi ali zadnji del 
kombiniranega prevoza prevoz v tujini ali kabotaža, ste 
napoteni voznik le, kadar opravljate prvi ali zadnji del 
prevoza.

Pri cestnem preverjanju morate inšpektorju pokazati:
	● kopijo izjave o napotitvi (v elektronski obliki ali natisnjeno 

različico); 
	● dokazilo o prevozu ali prevozih, ki jih opravljate v državi 

članici gostiteljici (npr. tovorni list) in
	● tahografske zapise.

Vaš delodajalec mora poskrbeti, da so ti dokumenti 
posodobljeni in so vam na voljo.

Kakšno plačilo in drugi 
delovni pogoji vam 
pripadajo?

Če so celotno plačilo in delovni pogoji v 
državi, kamor ste napoteni, boljši kot v 
državi, kjer je sedež vašega delodajalca, 
vam pripadajo višje plačilo in boljši delovni pogoji. Če 

plačilo ni višje, se uporabljajo pravila 
države, kjer je sedež vašega delodajalca.

Niste napoteni voznik
Če opravljate katero koli od naslednjih storitev, niste 
napoteni voznik:
	● Dvostranski prevoz. Prevoz iz države članice, v kateri ima 

vaš delodajalec sedež, v drugo državo (v EU ali zunaj EU) 
ali povratek iz katere koli druge države (v EU ali zunaj EU) 
v državo članico, kjer ima vaš delodajalec sedež.

	● Omejene dodatne dejavnosti natovarjanja in/ali 
raztovarjanja. Prevoz v državi članici EU ali državi, ki ni 
članica EU, če jih prečkate med opravljanjem 
dvostranskega prevoza.

	● Tranzit. Prečkanje države članice brez natovarjanja ali 
raztovarjanja.

	● Vožnja s praznim vozilom. Če opravljate vožnjo v 
povezavi z dvostranskim prevozom.

	● Kombinirani prevozi. Če je prvi ali zadnji del 
kombiniranega prevoza dvostranski prevoz, niste 
napoteni voznik samo takrat, ko opravljate ta prvi ali 
zadnji del prevoza.

Kakšno plačilo in delovni pogoji vam 
pripadajo?

Kadar niste napoteni voznik, se uporabljajo višina plačila 
in delovni pogoji države članice, v kateri ima vaš delodajalec 
sedež.
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