Vedno si vzemite čas za premislek in
posvetovanje, vendar ne odlašajte
predolgo.

Sindikat delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije
INFORMACIJE ČLANOM

Če plača zamuja, odreagirajte takoj
Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti in
Zakon o delovnih razmerjih določata, da mora
biti plača delavcu izplačana najkasneje 18.
dan v mesecu za pretekli mesec. Izjemoma se
lahko dogovori, da se izplačilo zamakne do
zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Zaslužena plača je plačilo za delo, ki ste ga že
opravili, zato imate do nje pravico in ne
odlašajte z zahtevo po njenem izplačilu. Zakon
o delovnih razmerjih in kolektivna pogodba za
gradbene dejavnosti tudi določata, da mora
biti plača v denarni obliki.
Ob vsakem zamujanju pri izplačilu plače in tudi
ostalih prejemkov odreagirajte takoj in
zahtevajte takojšne poplačilo. Obvestite
sindikat, inšpekcijo ali vložite tožbo.

ZA DODATNE INFORMACIJE IN POMOČ SE
OBRNITE
na območne odbore SDGD:
Savinjska, Gledališka 2, Celje
Dolenjska, Bela krajina in Posavje
Cvelbarjeva 3, Novo mesto
C. Krških žrtev 30
Gorenjska, Poštna ulica 4, Kranj
Notranjska in Primorska
Partizanska 17, Sežana
Kidričeva 9, Nova Gorica
Osrednjeslovenska
Parmova 51, Ljubljana
1. junija 19, Trbovlje
Podravje in Koroška
Neratova 4, Maribor
Meškova 2, Slovenj Gradec
Pomurje, Mlinska 2, Lendava
Sp. Podravje, Čučkova 1, Ptuj
Velenje, Trg mladosti 6, Velenje

tel.: 03/425 57 00
tel.: 07/337 58 10
tel.: 07/490 58 80
tel.: 04/201 78 50
tel.: 05/730 23 50
tel.: 05/330 35 22
tel.: 01/300 01 00
tel.: 03/563 25 50
tel.: 02/234 83 20
tel.: 02/883 82 46
tel.: 02/575 10 53
tel.: 02/771 67 11

SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/43 41 220
Fax.: 01/23 12 460
E-mail: sdgd@sindikat-zsss.si
Spletna stran: www.sdgd.si

PLAČA
ZAMUJA –
KAJ STORITI?

DELODAJALEC MI NE IZPLAČA PLAČE – KAJ LAHKO STORIM?
Rok za izplačilo plače: do 18. v mesecu za pretekli mesec. Izjemoma, na podlagi dogovora, zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
Kaj lahko storim
če plača ni izplačana v roku?

Obvestite sindikat, inšpekcijo za delo ali vložite tožbo. Vsekakor ne odlašajte in odreagirajte že ob prvem neizplačilu
plače. Zakon o delovnih razmerjih predpisuje globe (750 do 2000 evrov) za delodajalca, ki ne izplača plače v skladu z
zakonom.
Lahko izredno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, ob pogoju, da so izpolnjeni kriteriji po zakonu.

Kaj lahko storim
če ne želim delati brez plačila?

Kaj moram storiti
če izredno odpovem pogodbo o
zaposlitvi?

Zakon določa (alineje, ki se nanašajo na plače):
delavec lahko v osmih dneh po tem, ko predhodno pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti in o
kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:
- mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega
nadomestila plače
- mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo
- mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob
zakonsko oz. pogodbeno dogovorjenem roku

Za neizplačane plače terjate delodajalca, vložite tožbo. Člani sindikata imate na voljo brezplačno pravno pomoč.
V roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja se prijavite na Zavodu za zaposlovanje. ob izpolnjevanju splošnih
pogojev zakona, boste lahko uveljavljali pravico do denarnega nadomestila, če je vaše delovno razmerje pred
prenehanjem pri enem ali več delodajalcih trajalo vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih.

Kakšne pravice imam
če izredno odpovem pogodbo o
zaposlitvi?

Delavcu ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi z razlogi na strani delodajalca pripadajo vse pravice iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti, poleg tega ima pravico do odpravnine kot pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov in pravico do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

PLAČO STE ZASLUŽILI Z DELOM!

