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Slovenski socialni partnerji so pri projektu za izboljšanje geografske in 
poklicne mobilnosti delavcev združili moči z državnimi organi, zasebnimi 
zaposlitvenimi agencijami, nevladnimi organizacijami in Evropsko komisijo.  
 
Cilj projekta je nacionalna shema ukrepov, ki bo omogočila premagovanje 
obstoječih ovir za mobilnost in med slovenskimi delavci spodbudila bolj 
pozitiven odnos do poklicne mobilnosti. 
 
Projekt je usmerjen v zaposljivost na evropski ravni in predstavlja izrazito 
praktičen primer ukrepov, namenjenih za uspešno izvedbo koncepta 
zaposljivosti v značilnih nacionalnih pogojih. Prav tako prinaša praktična 
izhodišča, na katerih je potrebno nadgrajevati socialni dialog v državi. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Slovenija: »Za boljšo mobilnost« – skupni projekt za izboljšanje  
geografske in poklicne mobilnosti 

 
 
Ozadje 

 
 
 
Slovenski socialni partnerji so združili moči z 
državnimi organi, zasebno zaposlitveno 
agencijo, nevladnimi organizacijami (NVO) in 
Evropsko komisijo, da bi spodbudili večjo 
geografsko in poklicno mobilnost delavcev.  
 
Cilj skupnega projekta, ki ga sofinancirata 
Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije, 
je shema ukrepov, ki bo omogočila 
premagovanje obstoječih ovir za mobilnost in 
med delavci spodbudila bolj pozitiven odnos do 
mobilnosti delovnih mest. 
 
 

Projekt 
Projekt »Za boljšo mobilnost« se je začel aprila 
2008. Projekt je usmerjen v naslednja cilja:  

 

 razvoj inovativnih ukrepov in ustreznega 
ravnanja za izboljšanje geografske in 
poklicne mobilnosti delavcev znotraj 
Slovenije in v Slovenijo, ter odstranitev 
preostalih ovir za mobilnost, 

 

 spodbujanje slovenskih podjetij in 
delavcev k večji poklicni in geografski 
mobilnosti. 

 
V projektu »Za boljšo mobilnost« sodelujejo 
različni socialni partnerji, javna uprava, zasebna 
podjetja in nevladne organizacije:  
 

 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – 
ZSSS 

 

 Gospodarska zbornica Slovenije – 

Za boljšo mobilnost 

http://www.zsss.si/
http://www.zsss.si/
http://www.cpu.si/
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Center za poslovno usposabljanje, CPU 
 

 Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve – MDDSZ 

 

 Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje – ZZRS 

 

 Evropski portal za zaposlitveno 
mobilnost – EURES 

 

 Zasebna zaposlitvena agencija 
ADECCO 

 

 Zavod META – Inštitut za razvoj družine 
in ženskega podjetništva 

 
Osnutek projekta podaja tri prednostna področja 
in ukrepe za izboljšanje mobilnosti delavcev: 

 
1. Sodelovanje za boljšo mobilnost: Področje 

raziskuje ovire za mobilnost v Sloveniji in 
se usmerja v razvoj ukrepov in ustreznih 
ravnanj za premagovanje ugotovljenih ovir 
ter razvoj in uvedbo nacionalnega 
akcijskega načrta. 

 
2. Zagotavljanje informacij in usposabljanja 

za podjetja za boljšo mobilnost  
Oblikovane bodo značilne informacije in 
spodbude za usposabljanje, ki bodo 
zajemale:  

 

 informacije o zaposlovanju tujcev z 
namenom odpiranja dodatnih 
delovnih mest za delavce iz drugih 
držav EU, 

 

 praktične informacije in nasvete za 
zaposlovanje sezonskih in začasnih 
delavcev, 

 

 informacije o priznavanju 
mednarodnih kvalifikacij v 
reguliranih poklicih, 

 

 informacije o obdavčevanju tujih 
delavcev nerezidentov, 

 

 nasvete za izboljšanje geografske in 
poklicne mobilnosti delavcev znotraj 
podjetja. 

 
3. Aktivnosti za obveščanje in ozaveščanje: 

Slednje bodo vključevale knjižico, 
namenjeno za obveščanje podjetij o 
ključnih vprašanjih mobilnosti delavcev; 
spletne storitve v povezavi z mobilnostjo; 
aktivnosti na področju ozaveščanja 
javnosti z namenom informiranja javnosti o 
projektu ter posebne dogodke, na katerih 

bodo predstavljeni rezultati delavnic za 
boljšo mobilnost ter skupni dosežki 
projekta. 

 
Med izvajanjem projekta v obdobju od aprila 
2008 do septembra 2009 so načrtovana 
srečanja projektnih partnerjev na številnih 
delavnicah, na katerih bodo razpravljali o ovirah 
za mobilnost, razvijali akcijski načrt za 
premagovanje ugotovljenih ovir in oblikovali 
ukrepe za spodbujanje večje mobilnosti ter 
zagotovili aktivnosti za njihovo uvedbo.  

 
Usmeritev v nacionalni načrt za boljšo mobilnost 
Nacionalni akcijski načrt za boljšo mobilnost, ki 
bo pripravljen v okviru projekta, bo predstavljen 
na zaključni konferenci septembra 2009.  
 
Iz dosedanjega dela na projektu je mogoče 
predvideti, da bo načrt vključeval: 
 

 aktivnosti za poenostavitev postopkov, 
zlasti v reguliranih poklicih, 

 

 boljšo ureditev mobilnosti skozi 
kolektivne pogodbe in 

 

 vrsto pozitivnih ukrepov, instrumentov in 
orodij za spodbujanje mobilnosti. 

 
Slovenski socialni partnerji so prepričani, da bo 
akcijski načrt koristen širše, ne samo za podjetja 
ter domače in tuje delavce. Tudi socialni 
partnerji bodo pridobili novo znanje in izkušnje 
na ključnem področju trga dela, prav tako pa 
bodo imeli pomembno priložnost za nadaljnji 
razvoj sodelovanja, ki jim bo koristilo tudi v 
prihodnje. 
 

 
Prispevala: 

- Grit Ackerman (ZDS) 
- Janja Meglič (OZS) 

 

http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/eures.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Eures/eures.htm
http://www.zds.si/en/projects/for_better_mobility/www.zavod-meta.si
http://www.zds.si/en/projects/for_better_mobility/www.zavod-meta.si

