Vozite tovornjake v Avstriji?
Potem ste po kolektivni pogodbi upravičeni do minimalne plače v višini najmanj 9,42 evra
bruto na uro!
Ne glede na to, ali je vaš delodajalec iz Avstrije ali je iz Slovenije, velja:
+
+
= €!
Minimalna plača velja tudi, če je bila v vaši pogodbi o zaposlitvi dogovorjena nižja plača.
Slovenski delodajalci pogosto izplačajo plačo ki je približno kot slovenska minimalna plača
(približno 5,49 € bruto na uro). Veliko voznikov prejme velik svoje del plače v obliki stroškov
za nastanitve in druge stroške, ki jih imajo med delom.
POMEMBNO: Minimalna avstrijska plače NE sme biti izplačana v obliki povračila stroškov,
pavšalnih zneskov za nočitve ali podobno. Poleg tega je potrebno vedeti, da stroški niso
predmet prispevkov za socialno zavarovanje in se ne upoštevajo v višini vaše pokojnine,
nadomestila za bolezen in nadomestila za brezposelnost.
Vsako povračilo stroškov ali drugih pavšalnih povračil, vam delodajalec mora izplačati poleg
plačila za delo , ki znaša 9,42 EUR bruto na uro.
Podrobne podatke o vaših posebnih plačah lahko dobite pri sindikatih.
Dokumentirajte svoje vsakodnevno delo! In ne pozabite:
+
+
= €!
Da bi lahko zahtevali neplačane plače za nazaj, morate biti sposobni dokazati vsako uro, ko
ste delali v Avstriji. Za voznike tovornjakov to ne sme biti problem! S tahografom si beležite
delovni čas!
1. Vsaj enkrat, po možnosti dvakrat letno preberite vozniško kartico in podatke shranite v
digitalni obliki (v delavnici, pri drugem prevozniku, v instituciji ali drug način).
2. Če prestopite mejo (kraj, datum in ura), si vedno beležite zapiske.
Za podrobne informacije o vaših delovnih pravicah in vozniških pravicah si oglejte
naslednja spletna mesta:
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_35.0/domov
Union NSDS (Slovenija) - Kontaktna svetovalna pisarna
Tel.: +386 (0) 5953850

E-pošta: info@nsds-sindikat.si Splet: www.nsds-sindikat.si

Union vida (Österreich) – Kontaktna sekcija za ceste
Tel.: +43 1 53444 79 615

E-pošta: strasse@vida.at

Splet: http://www.vida.at
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