Ste bili zaposleni v državi članici EU, EGP ali Švici? In vlagate zahtevek
za denarno nadomestilo pri Zavodu RS za zaposlovanje?
Za hitrejše uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila po zaposlitvi v državah
EU/EGP in Švici; predvsem v Avstriji vam svetujemo naslednje:

1. Informacije o uveljavljanju pravic iz naslova brezposelnosti in drugih pravic iz
socialnega zavarovanja si pridobite pred odhodom in zaposlitvijo v drugi državi.
Informacije zagotavlja mreža svetovalcev EURES:
http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/eures_svetovalci.

2. Obrazce za uveljavljanje pravic iz zavarovanja (denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti – prenosni dokument U1 oziroma E301) pridobite, preden zapustite
državo, kjer ste bili zaposleni.
Obrazec U1za obdobja zavarovanja oz zaposlitve v Avstriji lahko naročite tudi preko
spletne strani avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS): https://www.e-ams.at/eamse301/e/EsoSFormularE301.jsf?eamsTrack=1415796485353.
3. Tako lahko obrazec U1 priložite že ob prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in ob
vložitvi vloge za denarno nadomestilo. Če obrazci niso predloženi, jih Zavod zahteva po
uradni dolžnosti od pristojnih nosilcev v drugi državi. Postopki za pridobitev obrazca U1
trajajo na primer v Avstriji približno 8 tednov, v Italiji pa tudi 2 meseca in več.

4. Bodite pozorni na roke za prijavo pri zavodu za zaposlovanje (30 dni po prenehanju
zavarovanja) in na vpisana obdobja na obrazcih U1 v rubriki 2.2. ali E301 v rubriki 4.
Če je na obrazcih iz Avstrije navedeno »Geringfügig Beschäftigte«, to pomeni, da ne
gre za obdobja, ki so pokrita z zavarovanjem za primer brezposelnosti, zato se v skladu s
slovenskimi predpisi ne štejejo v obdobja zavarovanja pri uveljavljanju pravic do
denarnega nadomestila.
5. Primer Avstrija – na obrazcu U1 v rubriki 3 oz. E301 v rubriki 5.1 je naveden razlog
prenehanja zaposlitve: »Einvernehmliche Auflösung«, kar pomeni iztek pogodbe o
zaposlitvi s sporazumnim prenehanjem. V tem primeru je za ugotovitev dejanskega
stanja glede prenehanja zaposlitve potrebno predložiti še dokazilo – dokument
delodajalca v tej državi, v katerem navede razlog prenehanja (npr. konec sezone,
pomanjkanje dela ipd).

6. Bodite pozorni na vsebino obrazcev U1 oziroma E 301. Pristojni nosilci (institucije, ki
izdajo obrazec U1) namreč na teh obrazcih potrdijo dobe zaposlitve, dobe zavarovanja,
povprečno plačo ter razlog prenehanja zaposlitve v tej državi.
 Če podatka o plači ni navedenega, vas bo Zavod pozval na dopolnitev vloge in
predložitev kopij plačilnih list (v obdobju 8 mesecev oz 5 mesecev za mlajše
od 30 let), ko je prenehala zaposlitev v tej državi. Plačilna lista za zgolj zadnji
mesec ne zadostuje.
 Če razloga prenehanja delovnega razmerja ni navedenega, vas bo Zavod prav
tako pozval, da predložite dokument delodajalca iz druge države, s katerim bo
izkazal prenehanje (npr. iztek sezonske zaposlitve, iztek delovnega razmerja za
določen čas, poslovni razlog).
 Prav tako lahko tuji nosilci (zaradi razlik v zakonodajah, ki urejajo nadomestila za
brezposelnost v državah EU) na obrazcu U1 navedejo razlog prenehanja
delovnega razmerja, ki v skladu s slovenskimi predpisi pomeni, da
zavarovanec ne more uveljaviti pravice za primer brezposelnosti.

