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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
Objavljeno poročilo o obsegu in značilnostih opravljanja storitev z napotenimi delavci za 

Slovenijo 
 
 
Spoštovani, 
 
v okviru mednarodnega projekta Enhancing the collection and analysis of national data on 
intra-EU posting, s kratico POSTING.STAT, je 15. marca 2022 izšlo poročilo Posted Workers 
from Slovenia. Facts and Figures, avtoric dr. Mojce Vah Jevšnik, dr. Kristine Toplak in dr. 
Sanje Cukut Krilić, ZRC SAZU. Poročilo prinaša najpomembnejše podatke o obsegu in 
značilnostih napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v drugih državah 
članicah. V poročilu lahko v zvezi s fenomenom, ki je v Sloveniji zelo razširjen, med drugim 
preberete: število napotenih delavcev je kljub epidemiji COVID-19 v letu 2020 naraslo za 6 %; 
skoraj vsak tretji delavec od desetih zaposlenih v slovenskem  gradbeništvu je napoten 
delavec; skoraj vsak 6 od 10 napotenih delavcev je državljan tretje države, večinoma Bosne 
in Hercegovine.   
 
O projektu: 
Projekt POSTING.STAT (1. februar 2021–31. julij 2022) združuje konzorcij univerz in raziskovalnih 
središč iz desetih držav članic EU. Namen projekta je zbrati in analizirati  nacionalne mikro podatke in 
s tem promovirati zbir podatkov, ki temelji na dokazih. V projekt je z geografskega vidika vključenih 
šest držav članic glavnih »pošiljateljic« napotenih delavcev (Nemčija, Poljska, Italija, Španija, Slovenija 
in Luksemburg) in šest glavnih »sprejemnic« med članicami (Nemčija, Francija, Belgija, Avstrija, 
Nizozemska in Luksemburg).  
Glavne raziskovalne teme:  
1. Obseg, značilnosti in vplivi napotovanja v okviru EU; 
2. Obseg in značilnosti neregularnega napotovanja v okviru EU; 
3. Vpliv pandemije COVID-19 na napotovanje v okviru EU;  
4. Učinki Direktive 2018/957/EU o spremembi Direktive 96/71/EC. 
 
Glavni koordinator projekta je nizozemska univerza KU Leuven, slovenski partner projekta je ZRC 
SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije. 

 
Kontakt:  
Koordinator projekta: dr. Frederic De Wispelaere, frederic.dewispelaere@kuleuven.be 

Koordinatorica slovenskega partnerja: dr. Mojca Vah Jevšnik, mojca.vah@zrc-sazu.si 
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