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Zadeva: Pravice žetvenih delavcev pri trgatvah in kmetijskih delavcev na kmetijah 

 
Spoštovani član zbornice, 
 

 

Zgornjeavstrijska zbornica kmetijskih delavcev (OÖ LAK) je pravno zastopstvo interesov vseh 

zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu v Zgornji Avstriji. Kdor je zaposlen na kmetiji v Zgornji Avstriji, je 

samodejno član Zgornjeavstrijska zbornica kmetijskih delavcev. V sodelovanju z vsemi organi (Javni 

zavod za zaposlovanje, avstrijska zdravstvena zavarovalnica, finančna policija ter inšpektorat za 
kmetijstvo in gozdarstvo) želimo preprečiti nepravilnosti na področju sezonskih kmetijskih del in vas 
zato obveščamo o vaših pravicah glede plač, zaščite delavcev in minimalnih standardov nastanitve. 
Glavna naloga zgornjeavstrijska zbornica kmetijskih delavcev (OÖ LAK) je brezplačna podpora članov 
zbornice pri vprašanjih delovnega prava.  

 

Za vsa delovna razmerja med žetvenimi delavci in kmetijskimi delavci veljajo naslednja načela: 
 

1. Mesečna minimalna plača (bruto) je odvisna od sklenjenega dogovora o plačilu  
• 1.576,00 € za žetvene delavce, za sezonske delavce 

• 1.580,00 € za kmetijske delavce 

 

Delodajalce čakajo stroge kazni, če izplačujejo manj kot je minimalna plača. 
 

2. Delavcem je potrebno izročiti razne delovne dokumente. Bodite posebej pozorni, 

da vam 

• ob začetku delovnega razmerja izročijo prijavo pri avstrijski zdravstveni 
zavarovalnici in 

• mesečno plačilno listo. 

 

3. Vsak zaposleni je upravičen do dveh posebnih plačil (»13. in 14. mesečna plača«) na leto v višini 
ene mesečne plače. Ne glede na dolžino zaposlitve, se posebna plačila plačujejo sorazmerno. 
 

4. Tedenski običajni delovni čas znaša pri polni zaposlenosti 40 ur. Za morebitne dodatne nadure se 

praviloma k urni postavki prišteje dodatek.  
 

 

  

https://www.lak-ooe.at/


 
 

 

II/II 

5. Za vodenje evidence delovnega časa so odgovorni delodajalci  

Poskrbite, da boste prejeli te evidence in vodite tudi lastnoročno evidenco začetka in konca 
dnevnega delovnega časa ter odmorov pri delu.  
 

6. Upravičeni ste do plačanih petih tednov dopusta na delovno leto. 

Za neizkoriščen dopust vam na koncu delovnega razmerja pripada nadomestilo (»nadomestilo za 

dopust«). 

 

7. V primeru bolezni ste upravičeni do nadaljnjega izplačevanja plač za določeno obdobje.  O bolezni 
morate takoj obvestiti delodajalca. V primeru spora morate biti sposobni dokazati, da ste predložili 
tovrstno obvestilo. Na zahtevo delodajalca je treba predložiti zdravniško potrdilo o nezmožnosti 
za delo. Tuja zdravniška potrdila morate obvezno sami predložiti ali poslati avstrijski zdravstveni 
zavarovalnici v roku enega tedna, sicer ne boste prejeli bolniškega nadomestila. 

 

8. Če vam delodajalec zagotovi nastanitev, mora ustrezati lokalnim standardom. Za več informacij 
glejte priloženi informativni list. 
 

Imate vprašanja ali potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic? Pokličite nas na:  Telefonska 

številka0732 656 381-0 

 

 

Kontakt: 

OÖ Landarbeiterkammer 

Scharitzerstraße 9 

4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 

 Fax: 0732 656 381-29 

e-mail:   office@lak-ooe.at 

https://www.lak-ooe.at/ 

Dogovor o terminu (v nemščini 
ali angleščini) je obvezen! 
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