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VABILO NA USPOSABLJANJE:  
ETIČNO ZAPOSLOVANJE 

Sreda, 16. november 2022, 9.30 – 16.00 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta 

IX/6, 1000 Ljubljana 

 

Spoštovani, 

 

Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Agencija Združenih narodov za migracije, in Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje vas vabita na usposabljanje o etičnem zaposlovanju. Na 

usposabljanju bomo spoznali mednarodne delovne migracije, standarde etičnega zaposlovanja in 

podporo pri vključevanju migrantov na trg dela, vključno z osebami, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. 

Usposabljanje je namenjeno delodajalcem in kadrovskim agencijam, ki si prizadevajo krepiti 

vključujoče delovno okolje. 

Osrednji del usposabljanja bo potekal v angleškem jeziku, uvodni del s predstavitvijo svetovalnega 

procesa za osebe z migrantskim ozadjem in dela pisarn za delodajalce pa v slovenskem jeziku. 

Usposabljanje bo izvedel g. Pawel Szalus, programski vodja pri IOM. Pawel Szalus je pri IOM zaposlen 

od leta 2004 in vodi različne programe na področju migracij. Od leta 2016 je odgovoren za spremljanje 

IOM-ove pobude IRIS, ki spodbuja etično zaposlovanje delavcev migrantov. IOM je pobudo vzpostavil 

v sodelovanju s partnerskimi vladami, civilno družbo in zasebnim sektorjem. IRIS je globalna več 

deležniška pobuda, ki podpira vlade, civilno družbo, zasebni sektor in zaposlovalce oz. kadrovske 

agencije pri vzpostavljanju etičnega zaposlovanja kot standarda čezmejnih delovnih migracij. 

Sodelovanje z vladami, civilno družbo in zasebnim sektorjem se osredotoča na ozaveščanje, 
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zagovorništvo in krepitev zmogljivosti, opolnomočenje migrantov, ureditev zaposlovanja, partnerstva 

in certificiranje. 

 

Usposabljanje je organizirano v okviru evropskega projekta Includ-EU, ki si prizadeva prispevati k 

izgradnji bolj vključujočih in povezanih evropskih družb s krepitvijo izmenjave izkušenj, sodelovanja 

ter partnerstev med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz Grčije, Italije, Nizozemske, Romunije, 

Slovenije ter Španije. Projekt financira Evropska komisija v sklopu Sklada za azil, migracije in integracijo 

(AMIF). 

Usposabljanje je namenjeno omejenemu številu udeležencev, zato vas prosimo, da udeležbo potrdite 

do petka, 11. novembra 2022, na e-poštni naslov aaralica@iom.int (Adriana Aralica).  

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 

 

Adriana Aralica, IOM Slovenija, in Robert Modrijan, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
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PROGRAM 

9.30–9.45  Uvodni pozdrav: Adriana Aralica, IOM Slovenija  
Robert Modrijan, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje  

9.45–10.00   Predstavitev predavatelja, udeležencev in udeleženk ter programa usposabljanja 

10.00–10.30  Podpora vključevanju migrantov na trg dela v Sloveniji (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje) 

 Pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na področju 
vključevanja migrantov na trg dela 
 Delavci migranti v Sloveniji 
 Podpora delavcem migrantom in delodajalcem 

10.30–11.15  Uvod v mednarodne delovne migracije, etično zaposlovanje in IRIS 
Pomen etičnega zaposlovanja (Pawel Szalus, IOM – pobuda IRIS)  

11.15–11.30  Odmor  

11.30–13.00  Standard IRIS (Pawel Szalus, IOM – pobuda IRIS)  

13.00–14.00  Kosilo  

14.00–15.30  Sodelovanje IRIS s kadrovskimi agencijami in delodajalci (Pawel Szalus, IOM – pobuda 
IRIS)  

15.30–15.45  Kako lahko podjetja zagotavljajo podporo razseljenim ljudem zaradi konflikta v 
Ukrajini? (Pawel Szalus, IOM – pobuda IRIS)  

15.30–16.00  Zaključek in sklepi  
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