KONTROLNI SEZNAM ZA
PRAVIČNO SEZONSKO DELO

1

Ali veste, kdo je vaš delodajalec in ali ste
zaposleni zakonito?

2

Ali ste prejeli pisno pogodbo?

3

Ali veste, koliko bi morali biti plačani za eno
uro dela?

4

Ali veste, da ste upravičeni do regresa?

5

Ali delodajalec evidentira vaše delovne ure?

6

Ali opravljate ustrezno (zakonsko dovoljeno) število ur?

7

Ali imate v delovnem dnevu dovolj časa za počitek?

8

Če plačujete za stanovanje, prevoz in zdravstveno
zavarovanje: ali so pravno pravilni?

9

Ali so vaše življenjske razmere urejene?

10

Ali se na vašem delovnem mestu izvajajo zaščitni ukrepi?

11

Ali hranite dokumente, ki vam jih je dal delodajalec, in ali
zapisujete (ustne) dogovore med vama?

12

Ali veste, koga prositi za pomoč v primeru težav na delovnem mestu
in kako stopiti v stik s sindikati?

www.ela.europa.eu

PRAVICE
ZA VSE SEZONE
Vaš vodič
skozi pravično
sezonsko delo
#Rights4AllSeasons

PRAVICE DELAVCEV
ENAKA OBRAVNAVA
Kot državljan EU imate pravico do iskanja zaposlitve, tudi sezonskega dela,
v drugi državi EU. Zaposleni morate biti pod enakimi pogoji kot državljani države EU gostiteljice, pravico pa imate tudi do prejemanja enake
pomoči nacionalnih uradov za zaposlovanje. Sezonski delavci imajo tudi
dostop to enake ravni socialne zaščite kot druge zavarovane osebe
v navedeni državi.

PRIJAVLJENO DELO
Poskrbeti morate, da ste zakonito zaposleni kot sezonski
delavec, da bi se vam priznale enake pravice in socialna
zaščita kot državljanom navedene države. Nekatere
države EU zagotavljajo posebne oblike zaposlitve za
sezonske delavce. Informacije o pogodbah
o zaposlitvi v vsaki državi EU so na voljo na
https://ec.europa.eu/eures/main

Na nacionalnem spletnem mestu države
gostiteljice preverite pogoje za zaposlitev za
napotene delavce in poiščite kontaktne podatke
lokalnih organov: https://europa.
eu/youreurope/citizens/work/workabroad/posted-workers/index_sl.htm

POGOJI DELA IN ŽIVLJENJA
Kot sezonski delavec imate enake pravice ter
zaščito varnosti in zdravja pri delu kot drugi
delavci v državi EU zaposlitve.
Nastanitev in prevoz za sezonske delavce bi
morala izpolnjevati zdravstvene in varnostne
standarde, ki veljajo v zadevni državi EU, tudi kar
zadeva omejevanje socialnih stikov ter ukrepe na
področju varnosti in zdravja v okviru boja proti
pandemiji COVID-19.

SOCIALNA VARNOST

Vaš vodič
skozi pravično
sezonsko delo
Če v določenih obdobjih v letu
sprejmete začasno zaposlitev,
ste sezonski delavec.
Če se zaradi tega dela preselite v državo
EU, v kateri ni vaše glavno prebivališče,
ste mobilni sezonski delavec.
Pravice, ki so predstavljene v tej brošuri,
veljajo za državljane EU ali za državljane tretjih
držav, ki zakonito prebivajo v eni od držav EU.

#Rights4AllSeasons

NAPOTENI SEZONSKI DELAVCI
Če ste napoteni na delo v drugo državo EU, za vas
veljajo pogoji za zaposlitev v državi gostiteljici. Ti
vključujejo plačilo (plačo in dodatne prejemke),
maksimalni delovni čas, minimalni počitek,
pogoje nastanitve ter ukrepe za zdravje,
varnost in higieno pri delu.
Šteje se, da ste napoteni delavec, tudi če vas
agencija za začasno delo v eni državi EU
zaposli v drugi državi članici EU.

Za delavce se uporablja zakonodaja na področju
socialne varnosti države, v kateri ste zaposleni,
tudi če delate v drugi državi EU. Imeti morate enak
dostop do socialne zaščite kot druge zavarovane
osebe v navedeni državi.
Če ste napoteni sezonski delavec, se za vas
uporablja zakonodaja na področju socialne
varnosti države, iz katere ste napoteni. Imeti
morate prenosni dokument A1, ki ga izda navedena država. To potrjuje, da nimate obveznosti
plačevanja prispevkov v državi EU zaposlitve.

Več informacij o socialnem zavarovanju
v primeru napotitve v drugo državo članico
je na voljo na: https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/countrycoverage/index_sl.htm

		VPRAŠANJA IN PRITOŽBE
Če med vašo zaposlitvijo pride do težav in
če imate vtis, da delodajalec ne spoštuje
pravil, se lahko obrnete na ustrezno nacionalno institucijo in sindikate:
https://europa.eu/youreurope/
citizens/work/work-abroad/crossborder-commuter/index_sl.htm

DODATNE INFORMACIJE
Portal EURES za zaposlitveno mobilnost
(https://ec.europa.eu/eures/public/
sl/homepage) vsebuje podrobne
praktične, pravne in upravne informacije o pogojih življenja in dela v vseh državah
EU. Zbirka podatkov o pogojih življenja in dela
vsebuje podrobnosti o pomembnih vprašanjih,
kot so iskanje nastanitve, davki itd. Nacionalna
spletna mesta EURES vsebujejo koristne informacije o pogojih dela in življenja, ki veljajo
za sezonske delavce.

