
 Landarbeiterkammer für Kärnten 
 Bahnhofstrasse 44/III, 9020 Klagenfurt 
 Tel.: 0463/5870-419 
 Mail: lak@lakktn.at 

 
Informacijski list Koroški zbornice za kmetijske delavce 

 
Pravice kmetijskega delavca 

na avstrijskem Koroškem 
 

Koroški zbornica za kmetijske delavce (Kärntnerische Landarbeiterkammer) je zakonsko 
interesno združenje vseh delojemalcev na področju kmetijstva in gozdarstva na avstrijskem 
Koroškem. Vsak, ki vstopi v delovno razmerje s kmetijskim podjetjem na Koroškem, 
avtomatsko postane član. 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 Koroški zbornice za kmetijske delavce je, da svojim članom nudi 
brezplačno pomoč pri vprašanjih v zvezi z delovnim pravom.  

 
1. Najnižja možna mesečna plača za pomožno delovno silo znaša 1.525,00 € bruto pri 40-

urnem delovniku (stanje 1.5.2021). Informirajte se, kakšno plačilo Vam za Vašo 
dejavnost pripada! Pravico do minimalne plače ima tudi h kmetijskemu podjetju 
napotena oziroma poslana delovna sila (najeti delavci). Ali se delodajalci držijo 
minimalnih plač, bo poleg pokrajinske zdravstvene zavarovalnice 
(Gebietskrankenkasse) in davčne uprave (Finanzamt) še posebej preverjala tudi 
finančna policija (Finanzpolizei), prej imenovana Centralna koordinacijska točka za 
nadzor ilegalnega zaposlovanja ali KIAB. V primeru kršenja bodo izrečene visoke 
kazni.  

 
2. Ob nastopu delovnega razmerja morate prejeti različne dokumente, še posebej pa 

naslednje:  
• prijavo pri Koroški zdravstveni zavarovalnici (Kärntnerische Gebietskrankenkasse): 

Bodite pozorni na prijavo v dejanskem obsegu zaposlitve!  
• pisno pogodbo o delu.  
Za vsako plačilno obdobje mora biti narejen obračun plače.  
 
3. Vsak delojemalec na področju kmetijstva ima pravico do izjemnih nadomestil, torej do 

„13. in 14. mesečne plače“.  
 
4. O rednem normalnem delovnem času (pri zaposlitvi za polni delovni čas 40 ur na 

teden) – to pomeni kako dolgo in kdaj morate delati – se je treba dogovoriti. Za 
dodatno delo preko normalnega delovnega časa Vam načeloma pripada dodatek k urni 
postavki.  

 
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. Brez zapiskov o delovnem času 
je nemogoče preveriti obračun plače.  

 
6. Imate pravico do pet tednov plačanega dopusta na leto. Za neizkoriščen dopust vam na 

koncu delovnega razmerja pripada nadomestilo (»nadomestilo za dopust«). 
 
7. V primeru bolezni morate to nemudoma sporočiti delodajalcu. V primeru kakršnih koli 

sporov morate biti sposobni dokazati, da ste mu posredovali to sporočilo. Na 
zahtevodelodajalca je treba predložiti zdravniško potrdilo o bolezni. Tuja zdravstvena 
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potrdilamorate predložiti oz. poslati avstrijskemu Skladu za zdravstveno zavarovanje v 
rokuenega tedna, sicer ne bo plačana nobena boleznina. 

 
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:  
0463/5870-419 
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D O L O Č I L A 
 

za bivalne in sanitarne prostore zaposlenih 
na kmetijskih gospodarstvih 

 
Zaščita zaposlenega določa, katere zahteve morajo izpolnjevati delovna mesta in kako to 
zagotavlja zdravje ljudi.  
1. Dnevni prostori, prostori za pripravljenost in bivalni prostori 

• Prostori, namenjeni bivanju ali nočitvi, morajo imeti okno, ki se odpira neposredno 
navzven, prav tako morajo biti zadostno osvetljeni in ogrevani. 

• Vsako stanje, ki ogroža zdravje (še posebej plesen), je treba takoj odstraniti. 
• Za vsako osebo mora biti v bivalnih prostorih na voljo škatla, ki se lahko zaklene, 

postelja in pripadajoča posteljnina. 
• Spalni prostori se morajo dati zakleniti, omogočena mora biti ločena uporaba glede na 

spol in zagotovljeni ločeni vhodi. 
• Pogradi niso dovoljeni. 
• V bivalnih prostorih morajo biti na voljo ustrezni pripomočki za sušenje mokrih 

oblačil. 
• Za pripravo ter segrevanje in hlajenje hrane in pijače mora biti na voljo ustrezna 

oprema. 
• Svetla višina garderobe mora znašati vsaj 2,0 metra, pri prostorih za pripravljenost in 

bivalnih prostorih najmanj 2,5 metra. 
• V dnevnih prostorih mora biti na voljo najmanj 3,5 m³, v bivalnih prostorih najmanj 

10 m³ zračnega prostora na osebo. 
• V vseh prostorih mora biti zagotovljena zaščita nekadilcev. 
• Zagotovljena morajo biti sredstva za prvo pomoč. 
• Če so na voljo prhe ali je v na delovnem mestu istočasno več kot 12 oseb, ki se morajo 

preoblačiti, ker pri svojem delu nosijo ločena delovna ali zaščitna oblačila, je treba 
zagotoviti garderobe.  

OPOMBA:  Od plače se lahko odšteje strošek brezplačnega stanovanja vključno z 
ogrevanjem in razsvetljavo v skupni višini 39,24 EUR mesec. 

2. Sanitarni prostori1  
Toaletni prostori 

• Toaletni prostori, z vrati, ki se lahko zaprejo, za največ 15 oseb 
• Ureditev toaletnih prostorov, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah ženskega in 5 

osebah moškega spola 
• Svetla višina toaletnih prostorov mora znašati vsaj 2 metra. 
• Umivalniki v neposredni bližini toaletnih prostorov 
• Toaletni prostori morajo biti opremljeni z vodnim izplakovanjem ali enakovrednimi 

pripomočki ter toaletnim papirjem. 
• Toaletni prostori morajo ustrezati sanitarnim zahtevam, delodajalec jih mora 

vzdrževati v dobrem higienskem stanju, v kolikor se ne uporabljajo izključno za 
zasebne namene. 

 
Umivalniki, umivalnice in prhe 
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• Umivalnik za največ 5 oseb 
• Prha za največ 5 oseb 
• Ločene kopalnice s prhami za moške in ženske ali ločena uporaba kopalnic s prhami 
• Umivalnice je treba zagotoviti, če je redno prisotnih več kot 12 oseb. 
• Ureditev umivalnic, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah 
• Svetla višina umivalnic mora znašati najmanj 2,0 metra. 
• Umivalnike in prhe je treba opremiti s tekočo, po možnosti toplo vodo. 
• Umivalnike in prhe je treba opremiti z ustreznimi pripravki za čiščenje telesa. 
• Nudenje brisač za enkratno uporabo ali sušilnikov za roke 
• Sobna temperatura v umivalnicah brez prh mora znašati najmanj 21 °C, v umivalnicah 

s prhami pa 24 °C. 


