IZJAVA ZA JAVNOST
Ob objavi spletnega mesta www.napotenidelavci.si
Ljubljana, 4. 5. 2016 - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut
za slovensko izseljenstvo in migracije je v sodelovanju z Ministrstvom RS za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti 26. 4. 2016 objavil spletno stran www.napotenidelavci.si. Spletno mesto
predstavlja nacionalno spletno informacijsko platformo, ki je namenjeno delodajalcem, delavcem in
pristojnim javnim uslužbencem s področja napotitev na delo v okviru opravljanja storitev v državah EU.
Število napotenih delavcev v Slovenijo in iz Slovenije v druge države Evropske unije iz leta v leto narašča,
s čemer pa narašča tudi število izzivov, ki so povezani z napotitvami. Kljub direktivam Evropske unije in
nacionalni zakonodaji s tega področja ostajajo nejasnosti glede pravic in dolžnosti delavcev,
delodajalcev in odgovornih javnih uslužbencev, pojavljajo pa se tudi številne nejasnosti v zvezi z
različicami čezmejnega dela in postopki izvedbe napotenega dela. Posledično prihaja do tudi do večjega
števila zlorab in kršitev pravic napotenih delavcev.
Spletno mesto www.napotenidelavci.si je oblikovano tako, da bo najučinkoviteje informiralo,
izobraževalo in ozaveščalo različne deležnike na področju napotitev na delo v okviru opravljanja
storitev. Zbrane informacije so pregledne, uporabne in podprte s povezavami na izvirne nacionalne ali
evropske dokumente. V prihodnje bo spletno mesto zaživelo še treh jezikovnih različicah, v angleškem,
hrvaškem in nemškem jeziku.
Spletno mesto www.napotenidelavci.si je rezultat evropskega projekta Posting of Workers: Sharing
Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information, ki ga koordinira ZRC SAZU,
osem drugih institucij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij.
Slovenske pridružene institucije so Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Projekt sta finančno podprla Evropska komisija in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.
Več o projektu:
Projekt Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information (2015-2016)
je so-financiran v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), sklop PROGRESS, in s strani Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Namen projekta je preko različnih aktivnosti povečati
dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne
ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno
sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve
delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, seznanjanjem s sistemom IMI in izmenjavo dobrih praks, z namenom
ugotavljanja nepravilnosti na tem področju. Namen projekta je tudi izboljšati vedenje o evropskih direktivah in njihovi
implementaciji. Aktivnosti projekta so: informiranje in promocija evropskih direktiv o napotitvi delavcev na delo v okviru
opravljanja storitev, vzpostavitev spletne strani o napotitvah delavcev www.napotenidelavci.si, objava strokovnega epriročnika, izvedba raziskave stanja, organiziranje strokovnih srečanj in obiskov pridruženih institucij z namenom izmenjave
izkušenj in dobrih praks, izdelava ekspertnega poročila, izvedba izobraževanj s področja napotitev delavcev.

Več informacij: Kristina Toplak, ktoplak@zrc-sazu.si, +386 41 913695

Tu objavljene informacije odražajo stališča avtorjev in Evropska komisija ne odgovarja za uporabo teh informacij.

