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VABILO NA SEMINAR 

 
 
Spoštovani, spoštovane, 
 
vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja Napotovanje delavcev iz Bosne in 
Hercegovine, ki ga ZRC SAZU organizira v okviru projekta Con3Post: Napotovanje 
državljanov tretjih držav. Proučevanje trenda v gradbeništvu (Con3Post: Posting of 
third Country nationals. Mapping the trend in the construction sector).  
Seminar je namenjen vsem javnim in zasebnim institucijam ter posameznikom, ki 
delujejo na področju napotovanja delavcev, delodajalcem in združenjem 
delodajalcev, ki jih zanimajo novosti na tem področju, ter širši zainteresirani javnosti. 
 
Z izborom slovenskih in tujih predavateljev, ki so mednarodno priznani strokovnjaki 
na področju napotovanja delavcev, trga dela in migracij, želimo predstaviti fenomen 
napotovanja na evropskem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Napotovanje 
delavcev bo predstavljeno s perspektive sindikalne dejavnosti in prakse, sistema 
zaposlovanja in stanja na trgu dela. Posebna pozornost bo tokrat namenjena Bosni 
in Hercegovini, državi, iz katere v Slovenijo prihaja največ migrantskih delavcev, med 
katerimi so številni napoteni na delo v ostale članice EU.  
 
Program: 
 
13.00-13.15 dr. Mojca Vah Jevšnik, ZRC SAZU: Predstavitev projekta Con3Post in 
predavateljev 
 
13.15-14.00 Marko Tanasić, strokovni sodelavec, Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, Ljubljana:  
Zagovorništvo pravic in pomoč napotenim delavcem v okviru mednarodnega 
projekta "Fair Working Conditions" 
 
14.00-14.45 dr. Omer Korjenić, vodja Enote za analizo trga dela, statistiko, 
monitoring in evalvacijo, Federalni zavod za zaposlovanje, Sarajevo:  
Uticaj migracija na tržište rada u Bosni i Hercegovini (Vpliv migracij na trg dela v 
Bosni in Hercegovini) 
 
14.45-15.30 mag. Jasmin Hasanović, višji asistent, Fakulteta za politične vede, 
Univerza v Sarajevu: 
Radne migracije i političko organiziranje radnika u Bosni i Hercegovini (Delovne 
migracije in politično organiziranje delavcev v Bosni in Hercegovini)  
 
15.30 Zaključek seminarja 
 
Seminar bo potekal v slovenskem in bosanskem jeziku ter je brezplačen. Diskusija 
bo sledila posameznemu predavanju. 



O projektu Con3Post 
 
 

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. 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. Slovenski partner projekta je ZRC SAZU, ki je tudi 
glavni prijavitelj projekta, kot pridružena institucija pa sodeluje Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Projekt bo trajal 2 
leti (2019-2020) in je sofinanciran s strani programa EaSI. Vodja projekta je dr. 
Mojca Vah Jevšnik, ZRC SAZU. 
 
Projektni partnerji želijo prispevati 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 in s primerjalnimi raziskavami, ki 
bodo omogočale ugotavljanje regionalnih razlik ter proučevanje fenomena 
zaposlovanja in napotovanja delavcev z vidika držav, ki so vključene v projekt. 
Končni rezultat teh prizadevanj bodo skrbno oblikovana priporočila, ki bodo temeljila 
na empiričnih spoznanjih in bodo namenjena različnim deležnikom na tem področju.  
 
Sodelavci projekta Con3Post se osredotočajo predvsem na zaposlovanje delavcev iz 
držav Zahodnega Balkana, Severne Afrike in držav Vzhodne Evrope, ki niso članice 
EU. Ker jih zanimajo vsi možni vidiki napotovanja, v projektu sodelujejo države 
članice EU, ki zaposlujejo državljane tretjih držav in jih napotujejo na delo v drugo 
državo, države članice prejemnice in tretje države, iz katerih prihajajo delavci, ki se 
jih napotuje. Namen projekta je prispevati nova spoznanja o tem fenomenu, 
spodbuditi transnacionalno sodelovanje in izmenjavo informacij med ključnimi 
deležniki na nacionalni ravni, na ravni EU in v tretjih državah ter povečati dostopnost 
informacij. V ta namen bodo projektni partnerji med drugim organizirali devet skupnih 
strokovnih obiskov po regijah, na katerih bo vsaka sodelujoča država (pošiljateljica, 
prejemnica ali tretja država) predstavila svoje stališče o fenomenu. Seminarji so ena 
od dejavnosti skupnih strokovnih obiskov in so namenjeni splošnim in specifičnim 
tematikam na področju napotovanja delavcev na različnih nivojih odločanja in 
delovanja: evropskem, regionalnem in nacionalnem. Namenjeni so izmenjavi 
izkušenj, mnenj in stališč med različnimi udeleženci in so zasnovani transnacionalno.  
 
 
 
 

https://isim.zrc-sazu.si/en/programi-in-projekti/con3post-posting-of-third-country-nationals-mapping-the-trend-in-the#v

