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Raziskovalna skupina projekta Con3Post je v zadnjih šestih mesecih izvedla sedem fokusnih skupin, pripravila 

sedem delavnic oblikovanja scenarijev prihodnjega razvoja (foresight) in organizirala sedem seminarjev z 

namenom, da pridobi podatke o napotovanju delavcev tretjih držav.  Dogodkov so se udeležili različni  deležniki 

iz držav EU (Slovenije, Avstrije, Finske, Estonije, Poljske, Italije in Belgije) ter tretjih držav (Bosne in Hercegovine, 

Ukrajine, Maroka in Tunizije). Raziskovalci so uspešno terensko delo zaključili v okviru treh raziskovalnih 

seminarjev decembra v Ljubljani, kjer so obravnavali rezultate raziskav ter izmenjevali ideje o regionalnih 

študijah primera, ki bodo objavljene leta 2020. 

 

 

 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je 16. in 17. septembra 2019 

organiziral drugi skupni strokovni obisk v Ljubljani. Tokrat se je strokovni obisk nanašal na trg dela in prakse na 

področju zaposlovanja v Bosni in Hercegovini. Seminar, ki je potekal 16. septembra, je otvorila Mojca Vah Jevšnik 

(ZRC SAZU), ki je predstavila projekt in govorce. 

Marko Tanasić (Zveza svobodnih sindikatov 

Slovenije, Ljubljana) je spregovoril o pravicah 

delavcev in podpori namenjeni napotenim 

delavcem v okviru projekta "Fair Working 

Conditions", Omer Korjenić (Zvezni urad za 

zaposlovanje, Sarajevo) je predstavil vpliv migracij 

na trg dela v Bosni in Hercegovini, Jasmin 

Hasanović (Fakulteta za politične vede, Sarajevo) 

pa je obravnaval vprašanja migracij delavcev in 

način njihove politične organizacije v Bosni. 

Naslednji skupni strokovni obisk je organiziral 

Evropski center za socialno politiko in raziskave 23. 

septembra na Dunaju. V prvem delu seminarja sta 

Sonila Danaj (EC) in Johannes Peyrl (Arbeiterkammer Wien) predstavila primer Avstrije in ustrezne predpise 

avstrijske migracijske zakonodaje. V drugem delu seminarja je Federico Pancaldi (Evropska komisija) razpravljal 

o transnacionalni ravni EU ter napotitvi delavcev z vidika evropskih ustanov, Werner Buelen (EFBWW - Evropska 

zveza delavcev v gradbeni in lesni industriji) pa je obravnaval isti problem z vidika evropskih socialnih partnerjev. 

  

1. UVOD 

2. REGIJA NAPOTOVANJA DELAVCEV I (ZAHODNI BALKAN – SLOVENIJA – SREDNJA IN 
ZAHODNA EVROPA) 
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Prvi skupni obisk je potekal od 13. do 14. julija v Benetkah na Univerzi Ca’ Foscari in je bil posvečen trgu dela in 

praksam zaposlovanja v Italiji ter napotitvi delavcev v Srednjo in Severno Evropo z vidika države, ki napotuje 

delavce. Fabio Perocco (Univerza Ca’ Foscari) je v uvodnem nagovoru predstavil cilje projekta. Giulia Frosecchi 

(Univerza v Trentu) je predstavila zadnje spremembe v zakonodaji EU, Oscar Acciari (RSI, Švica), Dorthe Sejr 

Sartor (Univerza Aarhus, Danska) in Franca Cossu (Nacionalni inšpektorat za delo, Italija) pa so se osredotočili na 

primere izkoriščanja priseljencev, ki so bili iz Italije napoteni na delo v Švico, na Dansko in v Belgijo. Lara Rampin 

in Stefano Marconi (Severno-vzhodni med-regionalni inšpektorat za delo, Italija) sta predstavila statistične 

podatke o neregularnih napotitvah, ki jih je odkril inšpektorat za delo, Mercedes Landolfi (Fillea-Cgil, italijanski 

sindikat) pa je predstavila pomožne ukrepe, ki jih izvajajo italijanski sindikati. 

Drugi skupni obisk je bil organiziran 25. in 26. septembra v Bruslju na sedežu Zvezne javne službe za 

zaposlovanje, delo in socialni dialog (FPS ELSD), z namenom obravnave trga dela in delovnih pogojev v Belgiji. 

Nancy Segers (FPS ELSD) je predstavila primere 

napotovanja državljanov tretjih držav iz Italije v Belgijo v 

gradbenem sektorju in ukrepe v podporo napotenim 

delavcem, ki jih je sprejel belgijski inšpektorat za delo. 

Lode Van Steenkiste (Nacionalni urad za socialno 

varnost) je razpravljal o vprašanjih socialne varnosti 

povezanih z napotitvijo državljanov tretjih držav, Tom 

Deleu (ACV-CSC, belgijski sindikat) pa se je osredotočil na 

podporo, ki jo napotenim delavcem nudijo sindikati. 

Tretji skupni strokovni obisk je potekal od 18. do 19. novembra v Benetkah na Univerzi Ca’ Foscari, vodilna tema 

tega obiska pa je bila migracija iz Severne Afrike v Italijo in trg dela ter prakse na področju zaposlovanja v Italiji. 

Iside Gjergji (Univerza Coimbra, Portugalska, Univerza Ca' Foscari) je predstavila bilateralne pogodbe sklenjene 

med Italijo in nekaterimi državami Severne Afrike. Letizia Bertazzon (Veneto Lavoro, Italija) je obravnavala 

statistične trende zaposlovanja migrantov iz Severne Afrike v gradbenem sektorju, Rossana Cillo (Univerza Ca’ 

Foscari) pa se je osredotočila na njihove pogoje dela. 

Mercedes Landolfi (Fillea Cgil, italijanski sindikat), Bahri 

Taieb (FGBB, tunizijski sindikat), Ramzi Ben Romdhane 

(FGBB, tunizijski sindikat) in Mirat Haddoum (CDT, 

maroški sindikat) so razpravljali o strategijah pomoči za 

delavce migrante in napotene delavce, ki so jih razvili 

sindikati na mednarodni ravni. 

  

3. REGIJA NAPOTOVANJA DELAVCEV II (SEVERNA AFRIKA – ITALIJA – SREDNJA IN 
ZAHODNA EVROPA) 
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Prvi skupni obisk je potekal 19. in 20. septembra v Helsinkih 

na sedežu finskih sindikatov gradbeništva. Udeležence je 

pozdravil Nathan Lillie iz Univerze Jyväskylä in je v uvodnem 

nagovoru predstavil cilje projekta. Seminar je potekal v obliki 

dveh okroglih miz. Prvi del je imel naslov "Ureditev in 

registracija napotenega dela: kompleksni primer državljanov 

tretjih držav", drugi del pa je imel naslov "Inšpekcije 

transnacionalnih delovnih mest: izzivi in dobre prakse". 

Seminarja so se poleg deležnikov s Finske in Estonije (to je 

predstavnikov estonskega in finskega inšpektorata za delo, 

sindikatov, Zveze finske gradbene industrije, finske davčne uprave, finskega Centra za pokojnine, estonskega 

Sveta za policijo in mejno policijo) udeležili tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo s področjem migracij/napotovanja 

delavcev z ukrajinskega in poljskega vidika, ter Werner Buelen iz Evropske zveze delavcev v gradbeni in lesni 

industriji. Udeleženci so preučili obravnavan pojav iz različnih vidikov. Naslednja dva dogodka je organiziral 

Center za raziskovanje migracij Univerze v Varšavi. Prvi dogodek je potekal od 10. do 11. oktobra in je bil 

namenjen Ukrajini kot državi izvora napotenih delavcev. O tem so spregovorili strokovnjaki za migracijo 

delavcev, predstavniki Poljsko-Ukrajinske trgovinske zbornice, kakor tudi Sindikata ukrajinskih delavcev na 

Poljskem. Tretji skupni obisk, ki je potekal 21. in 22. oktobra, je bil namenjen Poljski kot državi, ki napotuje tuje 

delavce. Ta dogodek je ustvaril prostor za razpravo med znanstveniki in predstavniki Zavoda za socialne zadeve, 

Združenja agencij za najem delovne sile, poljske nevladne organizacije, ki spodbuja mobilnost storitev na 

notranjem trgu EU, in pravnimi strokovnjaki za čezmejno zaposlovanje. 

 
 
 
 
Koordinator projekta: Mojca Vah Jevšnik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti), mvah@zrc-sazu.si 
Oseba odgovorna za komunikacijo in diseminacijske aktivnosti: Anita Brzozowska (Univerza v Varšavi, Center 

za raziskovanje migracij), anita.brzozowska@uw.edu.pl 
Lokalni koordinatorji: 

 Sonila Danaj (Evropski center za socialno politiko in raziskave), danaj@euro.centre.org 

 Fabio Perocco (Univerza Ca’ Foscari v Benetkah), fabio.perocco@unive.it 

 Nathan Lillie (Univerza Jyväskylä), nathan.a.lillie@jyu.fi 

 Justyna Salamońska (Univerza v Varšavi, Center za raziskovanje migracij), jj.salamonska@uw.edu.pl 

Ta publikacija je prejela finančno podporo iz Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije „EaSI” 

(2014 - 2020). Dodatne informacij so na voljo na: http://ec.europa.eu/social/easi. Vsebina te publikacije ne 

odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. 

4. REGIJA NAPOTOVANJA DELAVCEV III (DRŽAVE VZHODNE EVROPE, KI NISO ČLANICE EU – 
POLJSKA – SREDNJA / ZAHODNA / SEVERNA EVROPA) 

5. KONTAKT 
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