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lOOO LJUBLJANA

Z:ldcv, l :  Infornrxci je o pr.nvicrh, l i i  so vezanc nr zal ionorhjo Jl in is ir .sha zi  { lc lo,  drul in(}  i r r
sociahc z:rdeve v Dovezavi z resevanjem probleDratike Vegrada in podobDih

V nadaljevanju posredujemo infomacije o pravicah. ki so vezane na zal(onodaJo Ministrstva za delo,
druZino in socialne zadeve v povezavi z resevanjem problcmatike Vegrada.

1. Kaj storiti, ko se posameznik znajde v materialni stiski?

Po Zakonu o socialnem varstvu sta vsakernu posan,eznihr, ki se znajde v matedalni stisld,
za!:otovljeni storitvi, in sicer nrva socirlna ponod (pomod pri frcpoznal'anjU ln oprcdclirvi socjrli.
stiske, ocena moznih resilev ter seznanitev o vseh moznih oblikah soc ialnovarst! cnih stoitev ir
dalatev) in osebna pomoi (sv€tovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posameznilu omogoiili
razvijanje, dopoinjevanje, ohranlanje ter izboljsanje socialnih zmoznosti), denama socialna pomod pa
je zagotovljena samo drzavljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivalisde v Slovenrji ter
tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, za das bivanja v Slovenrji.

Po Zakonll o socialnem varstw se z denamo socialno pomodjo upmvid€ncem zagotavljajo sredstva za
zadovoljevanje minimalnih Zivljenjskih potreb v visini, ki omogoda prezjvetje. Sreje se, da Je
prezivege omogoteno, de so upmvidencu zagotovljeni dohodki, ki so po plaailu davkov in obveznih
p spevkov za socialno vamost v visini minimainega dohodka. Denama socialna pomod se izplaiuje v
dveh oblikah, in sicer, v obliki tako imenovane xedne( dename socialne pomodi in izredne dename
sociaine pomodi. Od L julija 2010 osnovni zflesek minimalnega dohodka ?r-aia 229,52 e\ro'r.

Do dename socialne pomodi so upravid€ne osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgomjo visino.
ie dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v visini razlike med lastnim
dohodkom in navedmim minimalnim dohodkom (cenzus). Poleg tega cenzusa Je pri presoJr
upmvidmosti pomembno zlasti, ali ima posamemik oziroma druzina premoienje oziroma prihmnke, s
katerim bi se lahko prezivljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomo6je namred zadnja
v sist€mu vseh pravic, ko so Ze bile izdrpane vse druge moznosti za prezivetje) in ali je oseba sama
akivna pri resevanju svojega problema. Slednjeje pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo



brti zato prljavleni na Zavodu RS za zaposlovanje. se vklju'evaii v ponujcne prcgrame akilvne

politrke zaposlovmla ter biti llrdl sami aktivni prl rskanlu zaposlrtvc l'rav tako posameznrku ne smc

prenchati delovno razmerle i7 razlogov. zaradi katerih ne more uveljavrtr Pravrce do denamega

nadonestila za Pri er bfeTposelnosti po Prcdprsih o zaposlo\anlLr in zavarovanlu zr pr'inrtt

brezposclnostr (npr. sporazurnna odPoved. izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delod?tialca

iz razlogov na strani delavca, itd ), razen ac gre zl popolno nezmoznost za delo' drugade do dename

socialne pomoii ni uPraviaen

\) ViSin^ t . i .  - redne. denarne socialne pomoai

V i s i n a d e n a m e s o c i a l n e p o m o d i S e d o l o . i k o t m z U k a m e d m i n i m a l n l m d o h o d k o m , k i p r r p a d a

Lrpravidencu, in nJegovim lastnim dohodkon. ugotovljenim na nadin"ki ga dolo6a zakon Visrna

dcname socialne pomoti za druzino se dolodi kot razlika med seltevkom minimalnih dohodkov kl

pripadajo posameznim upravidencem ozlro a druzinskim dlanom, in sL:upnem lasmem dohodku vseh

druZinskih ilanov.

Visrna ninimalnega dohodka za posameznega druzinskega dlana Je v razmerju do osno\rnega zneska

rrinimalnega dohodka dolodena Po naslednjih erilih:

'  prvL'  odrtrsh samsktL oi .b!  \  drLLTini  I

' vsaka naslednla odrasla oscba v drullnr: 0,7

'  ol ,oh do l3lct  in Polfol .Lnl  01() l ( .  l (1 so gr star i i  L lol t rr i  l - ' rc: i r l jur i  Txr di  fc ln ' : rx iolr ' : r t ! :

1.),.1.

ViSina mrnimalnega <lohodka za enostalsevsko druiino se poveda za 30 70 osnowega zneska

mrnimalnega dohodka.

V prinrcru skupllega varstvr in vzgoje ohoka se vlijna lninimalncga dohodka za otroke v rrzlncrlLr do

osno!n, igir  zneska lnlnlrralrega dohot lka r f  drr latck za enoslrr :c\ ' :ko dr 'Ll2ino 1z prci !njcgtL odsltLvLi ' r

doloi i ta v poloviani v i l in i

Tako minimalni dohodek, do kateregaje nlogoae pridobiti denamo socialno pomod' od l julla 2010

znasa:

. za samsko osebo in prvo odraslo osebo v druZini: 229'52 EUR

. za vsako naslednjo odraslo osebo v druzini: 160,66 EUR

. za otroka: 68,86 El-lR

' povisanje za enostarsevsko druzino: 68'86 EUR'

Dename socialne pomodi sc ne dodeli samski osebi oziroma druzini' ki ima prihranke ozrroma

premoZenje, ki dosega ali prescga viiino 60 osno\"nih zneskov minimalnega dohodka (13 771'20

EUR).

B) Izredna denarna socialna Pomoa

Izrealna denama socialna pomod se lahko dodeli v izrednih okolisiinah To pomod se lahko dodeu ludl

v primerih, ko upravidenec sicer presega "cenzus" za dodelilev dename socialne pomoii' a se ie iz

razlogov, na katerc ni mogel lplivati, znasel v polozaju materialn€ ogrozenosti V vlogi mora vlagate!

natanano navesti, za kaksen namen potrebuje pomod in natandno opred€liti visino sredstev' ki Jih

L



potrebuje, upraviaenec pa je dolzan prejeto pomo6 porabiti za namen, za kat€rega mu je bila le la

dodeljena.

Upravidenecje dolian v roku 15 dni po prejetju pomo6i predloziti pristojnemu centru za socialno delo

dokazila o porabi sreilstev. ae tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomod ni bila namensko
porabljena, ni upraviden do enkatne izredne pomodr oziroma izredne pomodi 18 mesecev po mesecu
prejema izredne dename socialne pomo6i-

Poznamo dve kategoriji izredne dename socralne pomodj:

. za obdobje - dodeli se za obdobje, torej za materialno ogrozenost, ki bo tralala vei kot dva

. enkatna - podeli se v enkatnem znesku, ker gre za trenutno maierialno ogrozenost.

2. Kaj ltrhko stori delavec, ki ne prejme plaie?

V primeru, ko delavci ne dobivajo plad, lahko v skladu z velja\alo delovno zakonodajo (112. dlen
Zakona o delovnih razn€dih, v nadaljevanju ZDR) izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi iz
raz)ogov na sh?ni d€lodajalca, in sicer v osmih dneh po tem, ko predhodno plsno opomnijo
( lc lo(hjcl i r i ]  n ir  rztrolni tcv oblcznost i  in o l i f i i tvLrh pisno obvcst i jo i r iprktoja 71.1 d. lo

En sklop primelov, nastetih v pNem odstavku 112. dlena ZDll, se naraaa na hsitve obveznostr s
stmni delodajalca v zvezi z zagotavljanjem dela in pladilom za delo (pNe Siiri alineje). Tako zakon
loai : tLfL !rz l i :  c s i tLLicj le- i r l  s icef:

- ko delodalaiec vei kot dva meseca delavcu ni zagolavljal dela in nlu tudi ni izplaial zakonsko
doloienega nadomestila plade,

- ko delavcu ni bilo omogodeno opravljanje dela zaladi odlodbe pristo1ne in5pekcrje o prepovedj

opravljanja delowega procesa ali Fepovedi uporabe sredstev za delo dali kot 30 dni in mLr
dclodajalcc ni  p1aia1 zakonsko dolodenega nadonest i la,

- ko 1e delodalalec delavcu vsaj dva n|csccir izpladcvrl bistveno zm.rnjirno pladilo za delo,
- ko delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju iestih mesecev dciavcri ni izpladal pla6ila

za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dolodenem roku.
Izredno odpoved mora delavec podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved
in najkasneje v Sestih mesecih od nastanka razloga. Ob tem pojasnjujemo, da nav€deni 3o-dne\ali rck
zadne tedi, ko pote6e (uvodonu omenjeni) osemdnewi rok in delodajalec ne izpolni svoje obveznosti
iz delovnega razneda oz. ne odpravi ksltue.
Delavec je v primeru, ie izredno odpove pogodbo o zrposlitvi, v skladu z drugim odstavkom 112.
dlena upraviien do odpravnine, dolodene za primer redne odpov€di pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih mzlogov (po 109. 6lenu ZDR), in do odskodnine najmanj v visini izgubljenega pladila za
das odpovednega rcka. Delavcem, ki izredno odpovejo pogodbo o zaposiitvi iz razlogov na strant
delodajalca, pa pripada tudi denarno nadomestilo za primer brezposelnosti pod pogoji iz Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

3. Katere pravice ima delavec iz Javnega jamstv€nega in preiivninskega sklada Republike
Slovenije v primeru prenehanja d€lovnega rMmerja zaradi prisilne poravnave ali stetaja
podjetja?

Zakon o Javnem jamstvmem in pieZivninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju ZJSRS)
doloda, da ima pravice po tem zakonu d€lavec, ki mu je delovno razmed€ prenehalo zamdi



insolventnosti delodajalca. ZJSRS kot insolventnost opredeli steiaj in prisilno poralnavo, enake
pravice pa rmato tudi delavci, ki jim Je delo\,'no r^zmeie prenehalo zaradi izbrisa deloda;a1ca iz
sodnega registra po Zakonu o finaninem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP).

Tako prva in druga alineja drugega odstavka 17. dlena ZJSRS doloiata, da je delodajalec insolventen
po tem zakonu, de je nad njim zadet steiajni postopek ali de je sklep o potrdiivi prisilne porawave z
nad om finanine reorganizacije nad njim postal pmvnomoden. V skladu z 18. ilenom pridobi pravice
po tem zakonu upmvidenec z dn€m prenehanja delovnega razmerja, pri demer je dodaten pogoj v
prlmeru stedaja, da 1e svole pravice prijavil v rokih in na nadin doloden v ZFPPIPP. Opozarjamo na
tretji odstavek ZJSRS, ki doloda, da prijava tedatve v stedajnem poqtopl:u ni pogoJ za pridobitev
pravic po tem zakonu, deje bil stedajni postopek zakljuden, ne da bi bila opravljena delrtev upnikom,
ker premozenje, ki bi prislo v stedajno maso, ni zadoidalo niti za stroske ste6ajnega postopka oziroma
je bilo neznatne wednosti. V primeru prisilne porawave pa je dodaten pogoj, da je delavec zahteval
varstvo svojih pmvic v rokih in na naiin doloien v predpisih, ki urejajo d€lovna razmerjr, ae mu
pravice niso bile priznane v skladu s temi predpisi.

V kolikor je torej delavcu prenehalo delovno razmerje zaradl stedaja ali prisilne poravnave. je
| lprrvi icn do iTpladi l11i

- ncizpladanih plad za obdobje zadrljih lreh ncscccv pred dalunom prc'nchan1a delovreg.r
razmerja (najved do zneska v viSini treh minimalnih plad dolodenih z zakonom na dan izdaje
odloabc. zrnxnjlarih zr, dxvke ilr trispe!'ke),

- nerzpladanih nadomestil plade za pladane odsotnosti z dela v obdolrju tleh mesecev pred

datumom prenehanja delovnega razmelja (najved do meska v vilini treh minimalnih plad

dolo6enih z zakonom na dan izdaje odlodbe, zmanjianih za davke in prispevke),

- nadomcstila pladc zd aas nci,alabljcnega lctncga dopusta, do katefcgx Je upfaviien v tekodem
koledarskem letu (na.jvea do znesl<a v visini ene polo\ice nlirlilnahe plaac doloicnc z
zakoronl nr dan izdaje odlo(:be, aranjianc za davke in prispcvkc) n

- odpravnine, v visini in pod pogoli, kot jih za presezne delavce dolodalo predpisi, ki urejajo
delo\,lla razmela (najve6 do zneska v vilini ene minimalne plade dolodene z zakonom na dan
izdaje odlotbe, zmanjiane za davke in prispevke).

Zahteva za uveljavljanje pravic se vloii na posebnem obrazcu v roku 90 dni od datuma prenehanja

delovnega razmerja na Zavodu RS za zaposlovaqie po sedezu delodajalca. Zahtevi je tlebap.iloziti:

- dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter

dokazilo o tem, daje v primeru st€iaja svoje pravice prijavil v rokih in nadin doloden v ZFPPIPP
(razen, kadarje bil stedajni postopek zaklju6en, ne da bi bila opravljena delrtev upnikom) - v primeru
prisiln€ poravnave zahteval varstvo svojih pravic v rokih in na nadin doloden v predpisih, ki urejajo
deloma razmerja, de mu pravice niso bile priznane v skladu s temi predpisi.Delavec, kateremu
preneha defowo razmeie zaradi stedaja ali pdsilne porarnave, ima pravice tudi iz naslova
zavarov^nj^ za primer brezposelnosti po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za pimer
brezposelnosti (Uradni list RS, St. 107/06 - tlPB-l ).

Delavec ima pravico do denamega nadomestila za primer brezposelnosti, d€:

. j€ bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti,



. zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve,

. je bil v delovnem mzmedu vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih (ali je za doloden das
opmvljali sezonsko delo, ki po preradunu ur v delovne dni s polnim delovnim dasom Steje
najmanj 12 mes€cev zavarovalne dobe v zailnjih l8 mesecih pred nastankom brezposelnosti),

. seje prijavil pri Zavodu RS za zaposlovanje v roku 30 dni po prenehanju delovn€ga ftzmeda.

Osnova za odmero denam€ga nadomestila je po\predna mesedna plada zavarovanca, ki jo je prej€mal

v dvanajstih mesecih pr€d nastankom brezposelnosti. Ce je zavarovanec prejemal nadornestilo plaie v

skladu s predpisi o delovnih razme{ih, zdmvstvenem zavarovanju ali pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ali de ni prejemal plade, se v osnovo za odmero dmamega nadomestila za brezpos€lnost
uposteva osnovna plada, povedana za dodatek na delovno dobo, ki bijo upravidenec prejel, de bi delal.

Visina denarnegr nadomestila: prve tri mesece 70 o% od osnove, v naslednjih mesecih pa 60 % od
osnove. Izpladano nadomestilo ne more rbiti nizje od 45,56 o/o minimalne plade in ne Yisje od
trikahika tako dolodenega najnizega nadomestila.

eas trajanja plavice do denamega nadomestila:

. 3 r:l'esece za zayarovanje od 1 do 5let,

. 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 1et,

. 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,

. 72 mesecev za zavarovanje nad 25 let,

. l8 mesecev za zavarovance, starejsc od 50let in za zavarovanjc nad 25 lel,
, 24 fiesecev za zavarovance, starejle od 55 let in za zavarovanje nad 25 ]et.



DODATNE INFORMACIJE ZA DELAVCE MIGRANTE _ IA'ELJAWJANJE PP-\VIC Iz

ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST

Kaj morajo vedeti tuji delavci, ki se jim delovno dovoljenje izteka?

. Tuji delavci, kr se jim delovno dovoljenje izteka morajo vedeti, da ob izteku velja!'nosti
deloulega dovoljenja ne bo vea pra\tne podlage za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v
Republiki Slovenij i.

. Podatke o prenehanju veljavnosti delovnih dovoljenj Minist$tvo za notranje zadeve oziroma
uprawe enote (v nadaljevanju UE) pridobijo iz umdnih evidenp Zavoda RS za zaposlovanje.
Po pridobitvi podatkov o prenehanju veljar.nosti delornega dovoljenja pristojna UE v okviru
shajsanega ugotovitvenega postopka z odlodbo razveljavi dovoljenje za Febivanje in doloii
rok, v katercm mora tuj€c sam zapustiti drzavo. V skladu s 45. dl€nom Zakona o tujcih ta rck
ne sme biti daljsi od treh mesecev (UE vedinoma dolodijo rok 15 dni). V primeru, da tujec v
tem roku ne zapusti drzave, se lteje, da tujec v drzavi prebiva nezakonito. V skladu s 50.
dlenom Zakona o tujcih mora Policija tak€ga tujca prisilno odstraniti iz drzave. Tujec se
Iahko prisilno odstrani iz drzav€ samo, ie je odlodba. na pod)agi katere ie dolian zapustiti
drZavo, izvrSL'Jrva. ie ni poscbiih ol(oliaain, ki bi dovoljevale nadalynJe zadfzcv.r!c v dftr!i,
se prisilna odstranitev izvede v nekaj dneh.

V nadatjevanju pnlagamo informacijo, da je dne 30. 10- 2010 ob obisku v Velenjlr, Mobilna enota Info
toike, ld dellie v okvru Zavoda IiS za zaposlovanje- Lulim dclavcenr Vcgradr polcg uslnrh xrtunnacij
razdelila tudi pisne infomacije o nJihovih pravicah in dolznoslih v prineru brezposelnosti, ki jih

navajamo v nadaljevanju.

Tuji delavec lahko v primerih, ko izgubi zaposlitev brez lastne volje ali krivde (toje npr. v prlmerlh
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za doloden aas, redne odpovedi zaradi stciaja ali prisilne poravnave,

izredrle odpovedi zaradi neizplaievada plai s slani delodajalca m podobno) uveljavlja pmvico do

dena ega nadomestila pod enakrmi pogoji kot donraii drzavljanj, 6ei

- Je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti,

- zanj ni na voljo ustreme zaposlitve,

- je bil v delo\Tlem mzmedu pr€d prenehanjem delovnega razmerja vsaj 12 mesecev v
zadnjih 18 mes€cih (ali je za doloden ias opravljal semnsko delo in ima po preraiunu ur v

delovne dni s polnim delo\,nim iasom najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18
mesecih pred nastankom br€zpos€lnosti),

- se je prijavil pri Zavodu RS za zaposlovanje v roku 30 dni p6 prenehaniu delovnega
razme\a.

Pom€rnbno:

Pravice do denamega nadomestila za delavce migrante urejajo tudi sporazumi o socialni vamosti, ki
jih ima Slov€nija sklenjena z drugimi ddavami. Sporazumi dolodajo, da se nadomestilo za primer

brezposelnosti ne izpladuje v dr[go drZavo pogodbenico. Sporazuma z Bostro in Hercegovino in
Makedonijo dolodata, da se denarno nadom€stilo izplatuje le, ie ima upravi{€nec stalno
prebivalisie na ozemlju dr:ave, po katere predpisih uveljavi pravico, ostali drzavljani (tlrvaska) in



drzavljani drzav kjer ni sklenjenih sporazumov pa morajo imeti v Slovenrji bodisi stalno ali zadasno
prebivaliSde.

Ce zavarovanec ne jzpolnjuje s sporazumom predpisanega pogoja pr€bivanja (kotje navedeno zgoraj)
mu pravica do denamega nadomestila miruje. Za nadaljevanje upravidenosti se mora zavarovanec v 8
dneh po prenehanju razloga za mirovanje (se pravr ko pridne prcbivati v Slovenrji za kar mora
pridobiti ustrezno dovoljenje za prebivanje) prijaviti pri Zavodu in uveljavljati denamo nadomestilo za
preostali das upravidenosti. Za uvellavitev te pravice je potrebno izpolniti zahtevek in priloziti
dokazilo (dovoljenje za prebivanje, ki ga izda upra\.na enota).

Delavcem iz Bosne in Hercegovine, ki v dasu, ko 5e veljajo zgora; navedene zahteve spomzunu
(stalno prebivanje) do uveljavitve spremembe sporazuma (ki bo uredil, da se bo pravica izpladevala
tudi v primeru zadasnega prebivanja) 5e ne izpolnjujejo pogojev za izpladevanje (nimajo urejenega
stalnega prebivanja) svetujemo, da:

se zaradi zavarovanja njihovih pravic prijavijo pri Zavodu RS za zaposlovanje in vloiijo
zthtev€k za denarno nadomestilo (v roku 30 dni od prenehanja delovnega razmerja).

Zavod bo v upra\.nem postopku odlodil o njihovi vlogi in jim izdal odlodbo o priznanju prrvrce ter v
prll|oru, da ne izpolnjqcjo pogojr! prcbr\'anja (odvlsno od sporazLrnla, kot lc mvedeno zgoraJ) tLrdi

odlodbo o irovanju pravice zaradi razloga ne-prebivanja v Sloveniji. Ko bo uveljavljena sprelne]nba
sporazuma bodo lahko v primeru, da si bodo v Sloveniji uredili prebivan;e, vlotili zahtevek za
prcoshli  ars rpmviicnosli  po prenehanju raTlogiL zlr nrirovanje.

Trajanje denanega nadomestila jc odvrsDo od tcga,

brezposelnosti in sicei

. 3 mesece za zavarovanjc od 1 do 5 lct,

.  6 nresecev za zavarovadc od 5 do l5lc l .

. 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 iei,

. 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let.

koliko dasa.Je bil vlagateij zavarovan za primer

. l8 mesecev za zavarovance, starejse od 50let in za zavarovanje nad 25 let,

. 24 mesecev za zavarovance, starqse od 55 let in za zavarovanje nad 25 l€t.

Upoitevanje obdobij zaposlitv€ po sporazumih o socialni varnosli

Ce 1e z driavo, od koder prihaja miglant, sklenjen spomzum o socialni vamosti (to je v primeru
H aske, Bosne in Hercegovine, Makedonije ter od 1.1 1.2010 tudi Srbije), se v zavarovalno dobo za
odmero Stejejo tudi obdobja zaposlitve, dopolnjena v tej drzavi. Ta obdobla se dokazuj ejo z obrazri za
izvajanje sporazuma, ki jih Zavod od pristojnega organa v tej drza\'i pridobi po uradni dolznosti,
delavec, ki la obdobja uveljavlja pa mora na obrazcu vloge za uveljavtanje teh obdobij navesti nazive
delodajalcev v teh drzavah ter tmjanje zaposlitve. Zaradi postopka potdevanja obdobij v teh dr:avah
je potrebna tudi fotokopija delome lnjizice

Visina denamega nadomestila za prve tri mesec€ prejemanja znasa 70 o% in za nasl€dnje mesece 60 o/o

polprcdne mesedne plade, ki jo je vlagatelj zahtevka prejel v 12 mesecih pred nastankom
brezposelnosti. Izpladano denamo nadomestilo ne more biti ni4e od 45,56 % minirnalne plade in ne
visje od trilcatnika tako doloEenega najnizjega denamega nadomestila.



V dasu prejernanja denamega nadomestila je brezposelna oseba zavarcvana za obvezna zeyaroyanja -
pokojninsko in inalidsko, zdmvstveno zavarovanje, za staGevsko va$tvo 'n za primer
brezposelnosti. Prispevke pladuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Postopek uveljavljatrja pravic:

Z^ $ijarro fia pristojnem uradu (po sedeZu delodajalca) potrebujete osebni dolorment, slovenski
EMSO in davdno ltevilko. Izpolnitije potrebo obrazec za piJa.|]o ter zahtevek za uveljavljanje pmvice
do denamega nadomestila.

Obrazci zahtevkov za uveljavljanje pra\.ice do denamega nadomestila ter zahtevkov za uveljavljanje
pmvice po prenehanju razloga za mirovanje so na voljo na Uradih za delo. Obrazec je treba izpolniti in
podpisati. Obrazci so v slovenskem jeziku, vendar m bodo delavci Z^\toda Wl izpolDjevanju
pornagali.

K zahtevku je potrebno predloziti naslednje listine:

. pogodbo o zaposlitvi (de je razlog prcnehanja delovnega razmeda iztek pogodbe za doloden
das)

. oiipo"ed pogodbe o ziposiitvi

potrdilo o powrcdno pr€j€ti pladi (OBR. ZRSZ-SV/3) v z dnlth 12 ftoledarskih) mesecih
pred nastankom bre4)oselnosti, ki ga izpolni delodajalec (le tega izpolni tudi de delavcu nr
izpladal pladc, vendar v ten,I pimeru napiie zneske osnovnih plad, povcdanih za dodatek na
delovno dobo)

SteYilko transakcij sk€ga mduna

dokazilo o prebivanju kopija dovoljenja za prebivanje

za uveljavljanje obdobij z.aposlitve na podlagi sporazuma o socialni vamosti v aLugi drzavr -

obrazec za uveljavljanje dob in kopija delo\'ne knjizice

S spostovanj em,
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