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Con3Post je namenjen proučitvi uveljavljenega, a premalo raziskanega trenda zaposlovanja 

in napotovanja državljanov tretjih držav na delo v gradbenem sektorju znotraj enotnega 

evropskega trga dela. Namen projekta je prispevati nova spoznanja o tem fenomenu, spodbuditi 

transnacionalno sodelovanje in izmenjavo informacij med ključnimi deležniki v EU in tretjih 

državah ter povečati dostopnost informacij. Con3Post bo na inovativen način prispeval k boljšemu 

razumevanju izzivov na področju napotovanja državljanov tretjih držav, in sicer: 

 z novimi spoznanji, ki bodo temeljila na zbranih in skrbno analiziranih primarnih podatkih, 

 s primerjalnimi raziskavami, ki bodo omogočale ugotavljanje regionalnih razlik ter 

proučevanje fenomena zaposlovanja in napotovanja delavcev z vidika držav, ki so 

vključene v projekt, 

 z oblikovanjem priporočil, ki bodo temeljila na empiričnih spoznanjih in bodo namenjena 

različnim deležnikom, 

 z uporabo v prihodnost usmerjenega pristopa s pomočjo oblikovanja scenarijev 

prihodnjega razvoja, 

 z izmenjavo informacij in vzpostavitvijo transnacionalnega sodelovanja, ki bo imelo trajen 

ucinek. 

Con3Post združuje strokovnjake in deležnike iz sedmih držav članic EU (Slovenije, Avstrije, 

Italije, Finske, Poljske, Estonije in Belgije) ter številnih tretjih držav v evropski soseščini z 

namenom organiziranja forumov za izmenjavo znanja in informacij. Sodelujejo države članice EU, 

ki zaposlujejo državljane tretjih držav in jih napotujejo na delo v drugo državo, države članice EU, 

ki sprejemajo napotene delavce, ki so državljani tretjih držav, ter tretje države, iz katerih prihajajo 

delavci, ki se jih napotuje. Projekt Con3Post se osredotoča predvsem na zaposlovanje delavcev iz 

držav Zahodnega Balkana, Severne Afrike in držav Vzhodne Evrope, ki niso članice EU. 

Projektno delo bo potekalo v okviru šestih delovnih paketov. Tako bomo sistematično pokrili tri 

skrbno izbrane regije napotovanja in ta fenomen preučili s perspektive deležnikov iz tretjih 

držav, držav, ki napotujejo, in držav, ki sprejemajo napotene delavce: 

 DP1 – VODENJE, KOORDINACIJA IN ADMINISTRACIJA 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je 

vodilni partner in projektni koordinator ter vodja delovnega paketa 1. ZRC SAZU, ki je 

odgovoren za vodenje in administracijo projekta, je prvi projektni sestanek organiziral 

28. marca 2019 v Ljubljani. 

 

1. O PROJEKTU 



Con3Post BILTEN ŠT. 1                            

2 
 

 

 DP2, DP3 in DP4 – TRI REGIJE NAPOTOVANJA 

V treh delovnih paketih bomo identificirali in analizirali trende rekrutiranja in zaposlovanja 

delavcev v gradbeništvu iz: 

1. Zahodnega Balkana, največ iz Bosne in Hercegovine in Srbije v Sloveniji, z 

namenom napotitve na delo v države članice EU v Srednji in Zahodni Evropi; 

2. Severne Afrike (predvsem Maroka in Tunizije) v Italiji, z namenom napotitve na 

delo v države članice EU v Srednji in Zahodni Evropi, npr. Belgiji in Nemčiji; 

3. Vzhodnoevropskih držav, ki niso članice EU (npr. Ukrajine in Belorusije), najetih 

na Poljskem, z namenom napotitve na delo v države članice EU v Zahodni in 

Vzhodni Evropi, kot sta Finska in Estonija. 

Organizirali bomo devet regionalnih skupnih strokovnih obiskov, ki jih sestavljajo 

seminar, fokusna skupina in delavnica oblikovanja scenarijev prihodnjega razvoja 

(foresight), in sicer v Ljubljani, na Dunaju, v Helsinkih, Varšavi, Benetkah in Bruslju. 

Partnerski organizaciji ZRC SAZU in Univerza Ca' Foscari iz Benetk sta že organizirali prve 

obiske v Ljubljani in Benetkah. Naslednji skupni obiski bodo izvedeni v prihodnjih mesecih. 

Rezultati bodo objavljeni v obliki treh regionalnih študij primera in treh poročil za 

oblikovalce regionalnih politik s priporočili za različne deležnike s tega področja. 

Poročila bomo razposlali prepoznanim deležnikom projekta in jih objavili na spletnih 

straneh partnerskih organizacij. 

 

 

 DP5 – METODOLOGIJA IN PRIMERJALNA ŠTUDIJA 

Primerjalna študija s priporočili za nacionalne in evropske odločevalce bo 

pripravljena na podlagi pregleda literature, analize sekundarnih virov in empirične 

raziskave. Študija bo javno objavljena, razposlana širše različnim deležnikom, 

predstavljena pa bo tudi na zaključni transnacionalni konferenci v Bruslju. V poročilu 

bodo zajete analize sedanjih in prihodnjih trendov rekrutacije delavcev iz tretjih držav z 

namenom, da se jih napoti na delo v gradbeništvu v drugih državah članicah EU. V 

primerjavo bodo postavljene analize treh regij napotovanja iz predhodnih delovnih 

paketov (DP2, DP3 in DP4). Poročilo bo vključevalo predvsem različne ranljivosti delavcev, 

delavske pravice in predstavništvo, socialno varnost in varnost pri delu, kot tudi izzive, ki 

nastajajo pri upravljanju vedno bolj transnacionalnih gradbišč, zajelo pa bo tudi izzive 

povezane z nadzorom in preprečevanjem kršitev. 

 

 

 DP6 – KOMUNIKACIJA, DISEMINACIJA, EVALVACIJA 

V sklopu tega delovnega paketa so aktivnosti usmerjene v učinkovito obveščanje 

javnosti o raziskovalnih rezultatih, v oblikovanje in spodbujanje transnacionalnega 

sodelovanja in izmenjave informacij med različnimi deležniki v EU in izven nje, ter v 

negovanje socialnega dialoga na sektorski ravni. Deležnike in širšo publiko bomo ves čas 

trajanja projekta obveščali o aktivnostih in rezultatih projekta. Da bi to dosegli, bomo 

organizirali niz dogodkov (devet skupnih strokovnih obiskov in zaključno transnacionalno 

konferenco), izdali projektno brošuro v šestih jezikih, objavili štiri biltene v devetih 

jezikih in izdali izjavo za javnost ob zaključni konferenci. 

 

 

 



Con3Post BILTEN ŠT. 1                            

3 
 

 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti 

(ZRC SAZU), ena od vidnejših raziskovalnih institucij v Sloveniji, je vodilni partner 

projektnega konzorcija. ZRC SAZU zaposluje uveljavljene raziskovalce, ki delujejo 

v okviru osemnajstih samostojnih, vendar usklajenih in povezanih inštitutov (med 

njimi Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ISIM). Sodelavci ZRC SAZU 

so zavezani vrhunskemu raziskovanju, sodelujejo v izmenjavi znanj, informiranju 

oblikovalcev politik in v javnih razpravah. Vzpostavili so zelo široko mrežo 

sodelovanja z drugimi raziskovalci po Evropi in drugje po svetu (https://www.zrc-

sazu.si/sl). 

Projektni partnerji:  

Evropski center za socialno politiko in raziskave, Avstrija (European Centre for 

Social Welfare Policy and Research) je medvladna organizacija povezana z OZN, 

ki je ustanovljena leta 1974 na Dunaju. Deluje na področju oblikovanja socialnih 

politik  in raziskovanja. Evropski center si prizadeva za povezovanje deležnikov, 

sektorjev, držav, politik in sistemov na področju socialne politike. Trenutno je v 

procesu izgradnje sodelovanja predvsem z državami pristopnicami EU iz Vzhodne 

Evrope in z državami Vzhodnega partnerstva (https://www.euro.centre.org/).  

 

Univerza Ca‘ Foscari Benetke, Italija (Universitá Ca‘ Foscari Venezia) je bila 

kot Royal Business College ustanovljena leta 1868. Danes je predvsem 

prepoznana kot ena najboljših italijanskih univerz, ki svojim študentom ponuja 

številne in različne študijske programe. Laboratorij za družbene raziskave 

Oddelka za filozofijo in kulturno dediščino izvaja družboslovne študijske 

programe in raziskave, s posebnim poudarkom na delu, neenakosti, migracijah, 

rasizmu in socialnem državljanstvu (https://www.unive.it/pag/17840/). 

 

Univerza Jyväskylä, Finska (Jyväskylän yliopisto) stremi k promociji 

neodvisnega raziskovanja, akademskega in umetniškega izobraževanja ter 

visokošolskega izobraževanja, ki temelji na raziskovanju. Univerza si prizadeva 

izobraziti študente, ki bodo služili lastni državi in celotnemu človeštvu. Oddelek 

za družbene vede in filozofijo je eden vodilnih družboslovnih oddelkov na 

Finskem. Raziskovalno delo na tem mednarodnem in večdisciplinarnem oddelku 

je osredotočeno na družbene, politične in kulturne spremembe   

(https://www.jyu.fi/en/research/). 

 

Univerza v Varšavi, Poljska (Uniwersytet Warszawski), ustanovljena leta 1816, 

je vodilna univerza in raziskovalni center na Poljskem. Center za raziskovanje 

migracij (CMR) je bil ustanovljen leta 1993 in ostaja vodilna interdisciplinarna 

medfakultetna raziskovalna enota varšavske univerze. Specializiran je za 

raziskovanje migracijskih procesov na Poljskem in v Evropi. CMR zaposluje 

pretežno sociologe in ekonomiste, a tudi raziskovalce s področij demografije, 

političnih ved, upravnih ved, socialne antropologije in medkulturne psihologije  

(http://en.uw.edu.pl/research/research-units/).  

2. PARTNERSKE ORGANIZACIJE 

https://www.zrc-sazu.si/sl
https://www.zrc-sazu.si/sl
https://www.euro.centre.org/
https://www.unive.it/pag/17840/
https://www.jyu.fi/en/research/
http://en.uw.edu.pl/research/research-units/
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Pridružene organizacije predstavljajo deležnike iz sedmih držav članic EU, ki sodelujejo s 

projektnimi partnerji, in tako pripomorejo k uspešnejšemu izvajanju aktivnosti projekta. S svojim 

znanjem, izkušnjami in stališči o aktualnih problemih pomembno prispevajo k skupnim 

strokovnim obiskom in zaključni konferenci, ki bo leta 2020 v Bruslju v Belgiji. Pridružene 

organizacije prav tako pomagajo pri organizaciji dogodkov in promovirajo projektne rezultate. 

Pridružene organizacije so: 

 European Federation of Building and Woodworkers, EFBWW (Belgija); 

 Federal Public Service for Employment, Labour and Social Dialogue (Belgija); 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Slovenija); 

 Regional State Administrative Agency for Soutwestern Finland (Finska); 

 The Finnish Construction Trade Union (Finska); 

 Ukranian Workers‘ Trade Union (Poljska); 

 Labour Inspectorate of Estonia (Estonija); 

 Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini (Italija); 

 Confederazione Generale Italiana del Lavoro, FILLEA CGIL (Italija); 

 UNDOK –The Trade Union Advice Centre for Undocumented Workers (Austrija); 

 European Trade Union Institute (Belgija); 

 Association for Legal Intervention (Poljska). 

 

 

 

Prvi projektni sestanek, ki ga je gostil 

Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti, je potekal 28. 

marca 2019 v Ljubljani. Vodilni partner je 

predstavil namen in cilje projekta, udeleženci so 

se nato pogovorili o projektnih aktivnostih in 

njihovi izvedbi po delovnih paketih. Projektni 

partnerji so v drugem delu sestanka aktivno 

sodelovali v metodološki delavnici, kjer so se 

seznanili z inovativnim in v prihodnost 

usmerjenim raziskovalnim pristopom. Del 

projektne metodologije je tako imenovani foresight ali oblikovanje scenarijev prihodnjega 

razvoja, ki temeljijo na informacijah in znanju, skupaj z ustreznimi strateškimi odzivi v preučevanih 

regijah in na ravni EU. Člani projektne skupine so v delavnici tako razvili enega takšnih scenarijev, 

pri čemer so diskutirali o možnem prihodnjem razvoju (kaj bi se lahko zgodilo) na področjih 

rekrutacije (migracije) in napotovanja delavcev v gradbeništvu. 

  

3. PRIDRUŽENE ORGANIZACIJE 

4. ZAGONSKI SESTANEK PROJEKTA V LJUBLJANI  
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Prvi skupni strokovni obisk je potekal 5. in 6. junija na 

ZRC SAZU v Ljubljani. Diskusija v okviru fokusne 

skupine je potekala prvi dan v dopoldanskem času. 

Udeležilo se je je sedem predstavnikov različnih 

skupin deležnikov, ki so tri ure intenzivno diskutirali o 

napotovanju državljanov tretjih držav v Sloveniji. Med 

srečanjem so izmenjali strokovno znanje in poglede 

na dinamiko trga dela na regionalni in EU ravni, 

spregovorili so o pomanjkanju usposobljenosti 

delavcev, delovnih migracijah in trendih napotovanja 

v Sloveniji, kot tudi o kršitvah pravic napotenih delavcev in drugih ranljivostih napotenih delavcev, 

ki so državljani tretjih držav. V diskusiji zbrane podatke bomo predstavili v poročilu o regionalni 

študiji primera v letu 2020. 

Popoldan istega dne je potekal seminar z naslovom 

»Novo poglavje v napotovanju delavcev«, ki je bil 

namenjen deležnikom projekta in širši publiki. Na 

seminarju so spregovorili Nancy Segers z belgijskega 

inšpektorata za delo (Zvezni javni servis za 

zaposlovanje, delo in socialni dialog, Bruselj), Werner 

Buelen iz Evropske federacije gradbenih in lesnih 

delavcev (EFBWW) ter Grega Malec z Ministrstva za 

delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 

Republike Slovenije. Gospa Segers je predstavila delo 

belgijskega inšpektorata na področju nadzora in 

njihovo odzivnost v primeru kršitev na področju 

napotovanja, orisala je trend napotovanja 

državljanov tretjih držav v Belgijo in predstavila 

novoustanovljen Evropski organ za delo (ELA). 

Gospod Buelen je predstavil delo EFBWW na 

področju napotovanja v gradbeni dejavnosti in 

pojasnil nekaj dejstev glede pritožb proti Sloveniji, ki 

jih je EFBWW sprožil pri Evropski komisiji. Gospod 

Malec je spregovoril o slovenskem zakonu o 

čezmejnem opravljanju storitev in statističnih trendih 

zaposlovanja državljanov tretjih držav ter 

napotovanju delavcev v Sloveniji. Vsaki predstavitvi je 

sledila živahna razprava. 

  

 

5. PRVI CON3POST SKUPNI STROKOVNI OBISK  
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Drugi dan skupnega strokovnega obiska je bil namenjen 

zbiranju in soočanju idej o možnih scenarijih 

prihodnjega razvoja na področjih rekrutacije, 

zaposlovanja in napotovanja državljanov tretjih držav v 

Sloveniji. Šest udeležencev iz različnih skupin deležnikov 

je najprej identificiralo ključne dejavnike razvoja, ki so 

povezani z dinamiko trga dela v Sloveniji in širše v regiji, 

s pomanjkanjem usposobljenosti in s preskrbo z 

migrantsko delovno silo (supply of migrant labour). Udeleženci so obravnavali tri možne 

scenarije prihodnjega razvoja do leta 2035, ki so jih oblikovali okoli dveh vnaprej določenih oseh 

matrice, in med njimi izbrali tistega, ki se je zdel najbolj verjeten. Rezultate delavnice skupaj s 

scenarijem bomo predstavili v poročilu o regionalni študiji primera v letu 2020.   

 

 

Projektna skupina bo v drugi polovici leta 2019 organizirala: 

 7 dvodnevnih skupnih strokovnih obiskov, sestavljenih iz seminarja, fokusne skupine in 

delavnice oblikovanja scenarijev prihodnjega razvoja, ki bodo namenjeni različnim 

deležnikom, in bodo potekali na Dunaju, v Helsinkih, Varšavi, Benetkah in Bruslju; 

 raziskovalni seminar v Ljubljani; 

 projektni sestanek v Ljubljani. 

Zaključna transnacionalna konferenca projekta Con3Post bo leta 2020 v Bruslju, v Belgiji. 

 

 

Koordinatorica 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  

Koordinatorji pri partnerskih organizacijah:  

 Sonila Danaj (Evropski center za socialno politiko in raziskave, Avstrija), 

danaj@euro.centre.org 

 Fabio Perocco (Univerza Ca' Foscari Benetke, Italija), fabio.perocco@unive.it  

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

 Justyna Salamońska (Univerza v Varšavi, Center za raziskovanje migracij), 

jj.salamonska@uw.edu.pl 

6. DOGODKI, KI SLEDIJO  

7. KONTAKT 

Ta publikacija je prejela finančno podporo iz Programa Evropske unije za 

zaposlovanje in socialne inovacije »EaSI« (2014 – 2020). Dodatne informacije so 

na voljo na: http://ec.europa.eu/social/easi. Vsebina te publikacije ne odraža 

nujno uradnega stališča Evropske komisije. 
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