
 

Ljubljana, 22. 6. 2011                                                                

BORUT PAHOR 
PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gregorčičeva 20, 25 

1000 Ljubljana  

 
DR. IVAN SVETLIK 
MINISTER ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 5 

1000 Ljubljana 

 
NJ. EKSC. G. ZDRAVKO BEGOVIĆ 
VELEPOSLANIK BOSNE IN HERCEGOVINE  
Kolarjeva 26  

SI-1000 Ljubljana  

Slovenija  

 
ZADEVA: JAVNO PROTESTNO PISMO ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE OB PODPISU 
SPORAZUMA MED VLADO RS IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE (BiH) O 
ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 

Danes ob 11:30 bosta minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik in minister za 

civilne zadeve BiH mag. Sredoje Nović podpisala Sporazum med Vlado RS in Svetom ministrov Bosne 

in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 

Sporazum) in protokol o izvajanju sporazuma.  

V sporočilu za javnost, ki ga je včeraj objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 

zapisano da naj bi »sporazum celovito urejal pogoje in postopke zaposlovanja in sezonskega 

zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine«.  

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ostro protestira tako proti podpisu tako oblikovanega 

Sporazuma kot tudi zavajanju javnosti, ki izhaja iz sporočila za javnost MDDSZ ob podpisu 

Sporazuma.  

Sporazum po razpoložljivih informacijah med drugim vsebuje določilo, ki govori o tem, da se delavcu 

migrantu, državljanu BiH, po preteku delovnega dovoljenja za tri leta sicer omogoči vrnitev v državo 

zaposlitve, vendar šele po najmanj šestmesečni prekinitvi zakonitega prebivanja v državi zaposlitve, 

tj. Sloveniji. Ta šestmesečna prekinitev konkretno pomeni, da delavci migranti, državljani BiH v 



takšnem sistemu »krožnih migracij« trčijo neposredno ob pogoje za pridobitev stalnega bivanja po 

pravkar sprejetem Zakonu o tujcih (ZTuj-2, 15.6. 2011), ki v 52. členu določa, da je pogoj za pridobitev 

stalnega bivanja petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za 

začasno prebivanje izpolnjen tudi, če je bil tujec v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije in ni 

imel izdanega dovoljenja za začasno bivanje, če so bile odsotnosti krajše od šestih zaporednih 

mesecev in če skupaj ne presegajo deset mesecev. Vprašljivo je tudi, kako bo ta Sporazum vplival na 

izvajanje novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (UL RS 26 / 2011), ki daje tujcu z dovoljenjem 

za stalno prebivanje ter beguncu prost dostop na slovenski trg dela že na podlagi njegovega statusa 

(ne potrebuje delovnega dovoljenja).  

Sporazum torej postavlja delavce iz BiH, ki jih bo zajemal, v diskriminatoren položaj glede na 

delavce iz drugih držav! 

 

V ZSSS smo še toliko bolj zgroženi, ker kljub že marca ratificiranim spremembam sporazuma  o  

socialnem  zavarovanju  med  državama,  ki bosanskim delavcem omogočajo  pridobitev  nadomestila  

za  brezposelnost tudi ob samo začasnem prebivališču v Sloveniji, še vedno ni prišlo do ratifikacije s 

strani BiH.  

Kako akuten je ta problem, nam pove že informativni izračun ob pobudi za sprejem sprememb 

socialnega sporazuma (3.6. 2010) – v primeru, da bi bilo besedilo sporazuma o socialnem zavarovanju 

spremenjeno in bi pravico do denarnega nadomestila imeli tudi državljani BiH z začasnim 

prebivanjem v Sloveniji, bi finančne obveznosti RS znašale 4.357.843 EUR. 

Na ZSSS se nikoli ne bomo sprijaznili s tem, da se zaradi počasnosti mednarodne diplomacije 

kaznuje delavce, še manj pa s tem da novi sporazumi vsebujejo diskriminatorne določbe.  

 

Zato zahtevamo: 

prvič) takojšnjo odpravo določila obveznosti šestmesečne prekinitve zakonitega prebivanja v Sloveniji 

iz  Sporazuma. 

 drugič) takojšnjo ratifikacijo sprememb sporazuma o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BIH - 

saj delavci migranti iz BiH nikakor ne smejo biti žrtve prepočasne mednarodne diplomacije! 

 

Ob koncu opozarjamo, da smo ti dve zahtevi že marca 2010 poslali tako na Vlado RS, Državni svet RS 

ter marca letos z njo seznanili tudi predsednika države dr. Danila Türka. Obenem pa smo ves čas tudi 

javno opozarjali na ta dva problema.  

S spoštovanjem,  

Mag. Dušan Semolič, 

Predsednik  ZSSS 


