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OSEBE Z MEDNARODNO ZAŠČITO (OMZ) 

• Prost dostop do trga dela v RS

• EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB (ZRSZ)

21.3.2019

• Vključevanje v programe VKO in programe APZ

AMPAK:prepoznani 

kot ranljiva skupina 

na trgu dela zaradi 

določenih ovir in 

omejitev 

Posebni 

podporni 

ukrepi za 

OMZ



SVETOVALNI PROCES ZA OMZ

• Svetovalci zaposlitve za begunce

Bistveni poudarki procesa:

- Učenje slovenskega jezika; spoznavanje sistema

- Prepoznavanje veščin, kompetenc in izobrazbe,

- Matching s potrebami in zahtevami delodajalcev;

- Sodelovanje z delodajalci in lokalnim okoljem, 

promocija primerov dobrih praks;

- Oblikovanje posebnih ukrepov APZ

21.3.2019



POSEBNI UKREPI:

• Usposabljanje na delovnem mestu za OMZ

• Integracija OMZ na trg dela (90 urni program, 

kulturni mediatorji)

21.3.2019

VKLJUČEVANJE V REDNE UKREPE:

• Usposabljanje in izobraževanje (tečaj 

slovenskega jezika, tečaj za varilce, 

izvajalce suhomontažne gradnje, kuharske 

pomočnike)

• Sodelovanje z NVO in UOIM (tolmači na 

programih)



USPEŠNOST?

21.3.2019

• Vključitve v Usposabljanje na delovnem mestu za 

osebe z mednarodno zaščito in druge programe: v 

2018: 14 (od tega sedaj zaposlenih: 7)

• Zaposlitve: v 2018 55 zaposlitev v RS

• Izzivi: jezik, poznavanje navad, drugačne veščine 

iskanja zaposlitve, neprimerljivost znanj, nepriznana 

izobrazba, posebne ranljive skupine …

• Kako naprej? Širitev podobnih podpornih programov 

tudi na druge ciljne skupine…



DRIM

Informacijska platforma za ekonomsko

integracijo migrantov v Regiji Podonavje

Partner v konzorciju projekta za Regijo Podonavje

Projekt sofinancira Evropska Unija, Evropski razvojni sklad  in Program za predpristopno pomoč II



Namen: izboljšanje institucionalne usposobljenosti za  upravljanje družbenih izzivov v regiji Podonavje

Cilji projekta DRIM:
- dvig usposobljenosti javnih institucij za odzivanje na potrebe ciljnih skupin v migracijskih procesih
- krepitev zmogljivosti javnih institucij za ustvarjanje ugodnega okolja za gospodarsko integracijo migrantov 
- vzpostavitev transnacionalne informacijske platforme DANUBE COMPASS kot osrednjega produkta projekta 

DANUBE COMPASS = dostopnost informacijske infrastrukture za migrante in učinkovito širjenja informacij
• javne institucije
• organizacije civilne družbe
• obstoječi in prihajajoči migranti

v vseh državah/pokrajinah v Regiji Podonavje 

Projekt sofinancira Evropska Unija, Evropski razvojni sklad  in Program za predpristopno pomoč II



Kompas Podonavja

• http://si.danubecompass.org/?lang=sl



Hvala za vašo pozornost.

Nina.marin@ess.gov.si



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


