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

R
›› 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.

Tukaj so navedeni
naslovi sindikatov

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/

Tako naj izgleda vaša zahteva
delodajalcu:
„Gospod/Gospa v vašem podjetju sem bil zaposlen 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.

Ste voznik
v Avstriji?

Imate pravico
do avstrijske
minimalne p
 lače
€ 9,56 bruto na
delovno uro (v 2021)!

Imate pravico do
minimalne plače
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.

+

+

= 9,56€/h

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

To lahko storite
v Sloveniji
Zberite vso evidenco o delovnem času
in se obrnite na sindikat NSDS.

€

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,

Dokumentirajte ves svoj delovni čas:

›› Evidenca delovnega časa je pomemben dokaz.

›› obrazloži vašo plačo, do katere ste upravičeni,

›› S tahografom in voznikovo kartico si olajšate

›› svetuje in nudi pomoč, če vam je delodajalec

›› Vodite lahko ročno evidenco ali dnevnik vožnje

›› v Sloveniji lahko na sodišču zahtevate plačila

evidenco dela.
(potni nalog).

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

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

Sindikat NSDS:

izplačal premalo plače,

do katerih ste bili upravičeni za obdobje
zadnjih 5 let.

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 delodajalec tudi krši zakonodajo!

