Ukrepi Aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ)
Število novosklenjenih pogodb z osebo: število vseh pogodb, ki so bile z osebami na novo sklenjene v
obdobju.
Število aktivnih pogodb z osebo v mesecu: število vseh sklenjenih pogodb z osebami, ki imajo trajanje
aktivnosti vsaj en dan v mesecu poročanja.
Število aktivnih pogodb z osebo konec meseca: število vseh sklenjenih pogodb z osebami, ki so aktivne na
zadnji dan v mesecu.

Opis posameznih aktivnosti APZ
Programi iz Kataloga 2012
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1.1.1.1. NPK – Priprava na potrjevanje
Namen: povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega
neskladja na trgu dela.
Vsebina in način izvajanja: priprave praviloma vključujejo pridobitev tistih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih
oseba potrebuje za pridobitev določene poklicne kvalifikacije in ki lahko naknadno vodijo v pridobitev javne listine
o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) oz. spričevala o temeljni poklicni kvalifikaciji (TPK). Osebe se vključijo v
program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe.
Izvajalci: zunanji izvajalci.

1.1.1.2. NPK Potrjevanje
Namen: povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega
neskladja na trgu dela.
Vsebina in način izvajanja: potrjevanje NPK ali TPK na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnega znanja,
spretnosti in izkušenj, pridobljenih izven formalnega izobraževanja udeležencem, zagotavlja pridobitev javno
veljavne listine (certifikat) za NPK ali spričevala za TPK, s katerima udeleženec dokazuje usposobljenost za
opravljanje poklica ali posameznih zadolžitev v okviru poklica. NPK ne omogoča pridobitve stopnje poklicne ali
strokovne izobrazbe. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe.
Izvajalci: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK in TPK, kot jih določajo področni predpisi.

1.1.2.1. Institucionalno usposabljanje
Namen: pridobitev spretnosti in znanj, ki bodo brezposelnim osebam povečale zaposlitvene možnosti.
Vsebina in način izvajanja: aktivnost za pridobitev funkcionalnih znanj se izvaja v obliki različnih tečajev in
drugih izobraževalnih oblik, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Osebe se vključijo v program na podlagi
zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, predvsem tiste brez ustrezne izobrazbe, brez delovnih izkušenj in s
suficitarnimi poklici.
Izvajalci: zunanji izvajalci.
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Vir: Katalog ukrepov APZ, z dne 12. 4. 2013;
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1.1.2.2. PUM Projektno učenje za mlade
Namen: spodbuditev mladih brezposelnih oseb, da se vrnejo v izobraževanje ali se zaposlijo ter povečanje
splošne izobraženosti, formiranja poklicne identitete in socialno-kulturnega delovanja.
Vsebina in način izvajanja: PUM vključuje aktivnosti, ki udeležencem pomagajo izboljšati splošno razgledanost
in prožnost mišljenja ter pridobiti funkcionalna znanja, potrebna za uspešno reintegracijo v šolsko okolje in
vsakdanje življenje. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, mlajše od 26 let, ki so opustile šolanje.
Izvajalci: izobraževalne organizacije, vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
1.1.2.3. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
Namen: vključitev brezposelnih oseb v projekte, sofinancirane iz drugih virov sredstev, z namenom izboljšanja
zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, veščin in spretnosti.
Vsebina in način izvajanja: izvajajo se različni programi na podlagi ponudbe izvajalca, ki je pridobil vire
financiranja za izvedbo iz drugih virov. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe
o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe.
Izvajalci: izvajalci, ki so pridobili vire financiranja za izvedbo programa.
1.1.2.4. Za Pokolpje – aktivno in dejavno
Namen: motiviranje, izobraževanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb in iskalcev
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, s stalnim prebivališčem na območju Pokolpja ter identificiranje in
aktivacija oseb na območju Pokolpja, ki so neaktivne oz. niso zaposlene niti vpisane v evidenco brezposelnih.
Vsebina in način izvajanja: projekt obsega tri sklope aktivnosti, znotraj katerih so planirane posamezne naloge:
1. Aktivnost: Vzpostavitev projektne pisarne;
2. Aktivnost: Vključevanje oseb iz ciljne skupine v informiranje, izobraževanje in usposabljanje;
3. Aktivnost: Sodelovanje z delodajalci, identifikacija njihovih potreb in priložnosti novega zaposlovanja;
Informiranje, izobraževanje in usposabljanje se izvaja na podlagi zaposlitvenega načrta z napotitvijo brezposelne
osebe. Različne module v okviru 2. aktivnosti izvajajo zunanji izvajalci, vpisani v register izvajalcev pri ZRSZ, v
katere osebe iz ciljne skupine vstopajo na podlagi dogovora z zavodom ali na lastno željo. Nosilec nalog v okviru
3. aktivnosti je projektna pisarna. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o
vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena s stalnim prebivališčem
na območju Pokolpja (območje občin Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika). V
začetne vsebinske sklope informiranja se lahko vključujejo tudi osebe, ki niso aktivne na trgu dela (niso v evidenci
ZRSZ), za vključitev v nadaljnje aktivnosti pa se morajo te osebe, skladno z ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10),
prijaviti v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ..
Izvajalci: zunanji izvajalci.
1.1.2.5. UŽU Usposabljenje za življenjsko uspešnost
Namen: zviševanje ravni pismenosti odraslih. Namen programa je omogočiti, da bi posamezniki:


ki se vključujejo v nadaljnje formalno izobraževanje, obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki
jim omogočajo lažje obvladovanje nove učne snovi;



pridobili znanja in spretnosti za lažje prepoznavanje in vrednotenje lastnih potencialov ter možnosti za
izvajanje dejavnosti v podeželskem okolju, z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega
položaja;
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pridobili temeljno znanje in spretnosti, za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo
samostojnost in odgovornost v življenju, dvig samozavesti in socialne vključenosti ter tudi dvig kakovosti
življenja.

Vsebina in način izvajanja: udeleženci obnavljajo in pridobivajo temeljne spretnosti, povezane s splošnim
opismenjevanjem,

socialnimi

spretnostmi,

načeli

vseživljenjskega

učenja

in

aktivnega

državljanstva.

Izobraževalnim potrebam posameznih ciljnih skupin sledi z ustreznimi vsebinami in metodami dela. Osebe se
vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljne skupine:


manj izobražene brezposelne osebe, ki želijo nadaljevati šolanje,



manj izobražene brezposelne osebe, motivirane za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za
izvajanje dejavnosti, ki jih omogoča podeželje,



brezposelne osebe, ki v vsakdanjih situacijah potrebujejo pomoč za bolj samostojno in kakovostno življenje
(zajete so tudi odrasle osebe s posebnimi potrebami),



iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

Izvajalci: izobraževalne organizacije, vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Namen: izboljšanje zaposlitvenih možnosti vključenih brezposelnih oseb in povečanje njihove konkurenčnosti na
trgu dela ter pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti.
Vsebina in način izvajanja: se izvaja pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu. Vključujejo se
brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve.
Posamezna usposabljanja prijavi nosilec projekta – delodajalec. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi
zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece.
Posamezna območna služba ZRSZ lahko znotraj navedenih ciljnih skupin glede na strukturo brezposelnih in
specifike trga dela v svoji regiji določi ožje ciljne skupine, kar se objavi v dodatku k javnemu povabilu.
Izvajalci: delodajalci, ki


so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,



predložijo ustrezen načrt usposabljanja,



v času usposabljanja zagotavljajo ustrezno strokovno vodstvo in



izpolnjujejo pogoje, določene v javnem povabilu.

1.2.1.2. Programi formalnega izobraževanja 2012/2013
Namen: povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela, zmanjševanje strukturnega
neskladja na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni brezposelnih oseb.
Vsebina in način izvajanja: zajema javno veljavne izobraževalne programe v osnovnih šolah. Udeleženci po
uspešno zaključenem programu pridobijo javno veljavno formalno izobrazbo. Osebe se vključijo v program na
podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki nadaljujejo oz. se vključujejo v programe osnovnih šol.
Izvajalci: izobraževalne organizacije, vpisane v razvid izvajalcev programov osnovne šole za odrasle.

3.1.1.1. Zaposli.me 2011/2012
Namen: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za zaposlitev ter
hkratno zagotavljanje delovne sile delodajalcem iz tržnega sektorja.
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Vsebina in način izvajanja: se izvaja s subvencioniranjem zaposlitve pri delodajalcih. Delodajalci, katerih
ponudbe so sprejete bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas za obdobje najmanj
enega leta. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe s statusom brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih
pogojev, in sicer da:


so invalidi oz. osebe katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,



so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,



so iskalci prve zaposlitve in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,



so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12
mesecev v zadnjih 16 mesecih ali v primeru, da gre za osebe mlajše od 25 let, so prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,



so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci brezposelnih oseb, zaradi uveljavitve pravice do
starševskega nadomestila ali starševskega dodatka (po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih) in po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb skupaj vsaj 12 mesecev,



so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci brezposelnih oseb, zaradi uveljavitve pravice do
starševskega nadomestila ali starševskega dodatka (po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih) in po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb skupaj vsaj 12 mesecev,



so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo na dan objave javnega povabila stalno
prebivališče v Pokolpju (tj. v občinah: Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika).

Območne službe ZRSZ, z namenom odpravljanja specifičnih strukturnih neskladij na regionalnem trgu dela, v
okviru ciljne skupine programa odločajo, po katerem kriteriju se prednostno vključujejo brezposelne osebe v
program. Prednost pri vključevanju v program imajo
sicer brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene
prejemke ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben APZ.
Izvajalci: delodajalci iz tržnega sektorja.

3.1.1.4. Zaposli.me 2012/2013
Namen: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za zaposlitev ter
hkratno zagotavljanje delovne sile delodajalcem iz tržnega sektorja.
Vsebina in način izvajanja: se izvaja s subvencioniranjem zaposlitve pri delodajalcih. Delodajalci, katerih
ponudbe so sprejete bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas za obdobje najmanj
enega leta. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: prikrajšani in resno prikrajšani delavci ter invalidi, kot so opredeljeni v Uredbi 800/2008/ES. V
okviru javnega povabila se specificirajo podskupine navedenih skupin brezposelnih oseb, glede na specifična
strukturna neskladja na regionalnem trgu dela. V vsakem trenutku se lahko objavi dodatek k javnemu povabilu, ki
nadalje opredeli upravičenost ciljnih skupin na ravni pristojne območne službe ZRSZ.
Izvajalci: delodajalci iz tržnega sektorja.

3.1.1.5. Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov DSP
Namen: spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih oseb, prejemnikov denarne socialne pomoči.
Program omogoča brezposelnim osebam, prejemnikom denarne socialne pomoči, ponovno vključitev v delovno
okolje ter trajnejšo zaposlitev, kar prispeva k zmanjševanju socialne izključenosti in revščine te ciljne skupine
oseb.
Vsebina in način izvajanja: se izvaja s subvencioniranjem zaposlitve pri delodajalcih. Delodajalci, katerih
ponudbe bodo sprejete, bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas za obdobje
najmanj enega leta. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
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Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki so ob podpisu zaposlitvenega načrta prejemniki denarne socialne pomoči,
o čemer jim je izdana odločba s strani pristojnega centra za socialno delo ter izpolnjujejo enega izmed naslednjih
pogojev:


da so zadnjih 6 mesecev prijavljene na ZRSZ v evidenci brezposelnih oseb ali



da so starejše od 50 let ali



da imajo dokončano I. ali II. raven izobrazbe oz. usposobljenosti.

Izvajalci: delodajalci iz netržnega in tržnega sektorja.
3.2.1.2. Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015
Namen: ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranitev obstoječih ter odpravljanje posledic gospodarske in
finančne krize v Pomurju ter zaposlitev brezposelnih oseb.
Vsebina in način izvajanja: delodajalci, ki zaposlijo prikrajšanega delavca so upravičeni do povračila prispevkov.
Postopek izvajanja se prične na podlagi vloge delodajalca, o kateri odloča ZRSZ in izda odločbo po ZUP-u.
Delodajalec pravico uveljavlja z vlogo, ki jo pri ZRSZ predloži v 30. dneh po poteku prvega oz. drugega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem. Pogodba o zaposlitvi prikrajšanega delavca mora biti
sklenjena za obdobje najmanj dveh let.
Ciljna skupina: prikrajšani delavci. Za prikrajšanega delavca se šteje vsaka brezposelna oseba, ki:


je najmanj 6 mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci ZRSZ ali



ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja
ali splošnega srednjega izobraževanja ali



je starejša od 50 let ali



živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih družinskih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več
otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo ali katerih zakonec je brezposeln ali



se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 %
višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v RS ali



je pripadnik etnične manjšine.

Izvajalci: delodajalci Pomurske regije.

4.1.1.1. Javna dela 2013
Namen: aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter
spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Vsebina in način izvajanja: programi so izbrani na podlagi javnega povabila. Osebe se vključijo v program na
podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi. Izbrani izvajalci programov javnih del in brezposelne osebe,
ki so napotene v program, sklenejo posebne pogodbe o zaposlitvi.
Ciljna skupina: v programe javnih del se vključujejo naslednje skupine brezposelnih oseb:


prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči in so zadnjih šest mesecev
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;



starejši od 50 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;



mlajši od 30 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;



osebe s I. ali II. ravnjo izobrazbe oz. usposobljenosti, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb;



dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb;



invalidi (kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2), podrobno so našteti v 3. členu Navodil za izpolnjevanje
obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05));



Romi, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;



starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih
oseb;
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osebe po prestani zaporni kazni, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb;



osebe, ki živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb (štejejo se osebe, ki ob prijavi v evidenco ali v svetovalnem razgovoru izjavijo,
da same preživljajo otroke, stare do 26 let, ki se šolajo (dokazilo: potrdilo o šolanju). Za vzdrževanega
otroka se šteje otrok, ki ne prejema preživnine (ne od starša in ne od Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije), torej kadar je drugi izmed staršev neznan (dokazilo: rojstni
list) ali kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema (dokazilo:
odločba Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), ali kadar otrok po drugem izmed
staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema (mnenje CSD)).

Zavod v izbrane programe javnih del prednostno napotuje dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; starejše od 50 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb; prejemnike denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči, ki so zadnjih šest
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ter invalide.
V programe javnih del se vključujejo tudi brezposelne osebe, ki so bile v letu 2012 v program javnega dela
vključene manj kot eno leto, ker so pogoj ciljne skupine izpolnjevale ob prvi vključitvi.
Za programe javnih del v šolstvu, ki mirujejo v času poletnih počitnic velja, da osebe izpolnjujejo pogoj ciljne
skupine ob ponovni vključitvi v isti program, ker so pogoj ciljne skupine izpolnjevale ob prvi vključitvi.
Brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko
ponovno vključi. Za ponovno vključitev se šteje vključitev, ki se opravi pred iztekom šestih mesecev od izteka
zadnje vključitve v javna dela.
Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko ponovno vključijo v javna dela za obdobje enega leta so:


invalidi;



Romi;



moški, starejši od 58 let, ki so bili v zadnjih dveh letih vključeni v javna dela manj kot eno leto;



ženske, starejše od 55 let, ki so bile v zadnjih dveh letih vključene v javna dela manj kot eno leto;



osebe, vključene v programe javnih del z namenom opravljanja osebne asistence, ki so bile v zadnjih dveh
letih vključene v javna dela manj kot eno leto.

V primeru ponovne vključitve pri istem izvajalcu javnih del, je oseba lahko vključena najdlje še za eno leto.
Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu ne sme preseči 24 mesecev.
V letu 2013 se lahko oseba ponovno vključi v javna dela najdlje do 31. 12. 2013.
Izvajalci: neprofitni delodajalci.
4.1.2.1. Priložnost zame 2011/2012
Namen: spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na
celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji
ter s pomočjo ukrepov informiranja, motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše
javnosti ter pripomogel k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela. S
podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na terenu ter pomoči
strokovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih možnosti za ohranjanje
zaposlitev, celostni razvoj in nadaljnjo delovno aktivnost vključenih oseb
Vsebina in način izvajanja: se izvaja kot program enomesečnega delovnega preizkusa in subvencionirane
zaposlitve. Po uspešno zaključenem delovnem preizkusu delodajalec brezposelno osebo zaposli za določen čas
najmanj 18 mesecev in polni delovni čas oz. v skladu z izdano odločbo o invalidnosti. Nosilec projekta v delovni
preizkus ne more vključiti brezposelne osebe, ki je bila pri njem vključena v program Usposabljanja na delovnem
mestu oz., ki je bila na dan 31. 12. 2010 pri njem vključena v programe Javnih del.
V okviru aktivnosti se izvajata tudi informiranje in obveščanje javnosti. Osebe se vključijo v program na podlagi
zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe t.j. osebe, vodene v evidenci brezposelnih oseb, ali v evidenci APZ zaradi
vključitve v program Usposabljanja na delovnem mestu, ki so:
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a)

bile na dan 31. 12. 2010 vključene v programe javnih del, in sicer:



invalidi,



osebe, starejše od 50 let,



osebe, ki so bile pred vključitvijo v program javnega dela dolgotrajno brezposelne (tj. prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih),

b)

dolgotrajno brezposelne osebe:



prijavljene 24 mesecev ali več,



invalidi, prijavljeni 12 mesecev ali več.

Izvajalci: nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:


so pravne osebe zasebnega prava;



so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, ali Zakona o zavodih;



so neprofitne (tj. presežka prihodkov nad odhodki ne delijo, ampak ga namenjajo za doseganje svojega
namena oz. ciljev);



med njihovimi ustanovitelji ni oseb javnega prava.

4.1.2.6. Priložnost zame 2012/2013
Namen: spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na
celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji
ter s pomočjo ukrepov informiranja, motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše
javnosti ter pripomogel k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela. S
podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na
terenu ter pomoči strokovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih
možnosti za ohranjanje zaposlitev, celostni razvoj in nadaljnjo delovno aktivnost vključenih oseb.
Vsebina in način izvajanja: se izvaja kot program enomesečnega delovnega preizkusa in subvencionirane
zaposlitve. Po uspešno zaključenem delovnem preizkusu delodajalec brezposelno osebo zaposli za določen čas
najmanj 18 mesecev in polni delovni čas oz. v skladu z izdano odločbo o invalidnosti. Nosilec projekta v delovni
preizkus ne more vključiti brezposelne osebe, ki je bila pri njem vključena v program Usposabljanja na delovnem
mestu na enakem delovnem mestu. V okviru aktivnosti se izvajata tudi informiranje in obveščanje javnosti. Osebe
se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, tj. osebe, vodene v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci APZ zaradi
vključitve v program Usposabljanja na delovnem mestu, ki so:


dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene 12 mesecev ali več,



invalidi, prijavljeni 6 mesecev ali več in

brezposelni, ki imajo na dan 1. 3. 2012 stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica,
Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika.
Izvajalci: delodajalci, registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce
se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen
nepridobitni značaj oz. imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in
ga ne delijo; delodajalci bodo izbrani na podlagi javnega povabila v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni
list RS, št. 80/10).

4.1.2.7. Prvi izziv
Namen: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb,
kot je določeno v javnem povabilu.
Vsebina in način izvajanja: obsega dva sklopa aktivnosti, ki jih bo izvedel upravičenec:
1. Aktivnost: Izbor delodajalcev
Upravičenec bo objavil javno povabilo v skladu s 47. členom ZUTD. Na javno povabilo lahko kandidirajo pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
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javnem povabilu. Delodajalci na javno povabilo oddajo ponudbo za izvedbo projekta. Upravičenec na podlagi
javnega povabila izbere delodajalce, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine. Projekt v okviru
programa predstavlja delodajalec, izbran na javnem povabilu, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi
udeleženci, vključenimi v subvencionirano zaposlitev, s katerim upravičenec sklene pogodbo o izvedbi projekta v
okviru programa »Prvi izziv«. ZRSZ bo za prvo izbrano ponudbo z delodajalcem sklenil pogodbo, za preostale
izbrane ponudbe pa anekse k pogodbi.
2. Aktivnost: Vključevanje oseb iz ciljne skupine v subvencionirano zaposlitev
Osebe se na podlagi Zaposlitvenega načrta ter napotitve v program vključujejo v subvencionirano zaposlitev pri
delodajalcih, izbranih na javnem povabilu, ki zajema trimesečno poskusno dobo in nato 12 mesečno zaposlitev.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, mlajše od 30 let, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, kot je določeno v
javnem povabilu.
Izvajalci: delodajalci, registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, izbrani na javnem povabilu, z
vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi udeleženci, vključenimi v subvencionirano zaposlitev, s katerim
upravičenec sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Prvi izziv«.
4.2.1.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela
Namen: izboljšati zaposljivost in socialno vključenost, ustvarjati delovna mesta ranljivih skupin na trgu dela ter
zagotoviti enakost med spoloma. Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti na
celovit način:


razširjali obstoječe ali uvajali nove storitve s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest (vključno z zelenimi
delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine in njihove večje socialne vključenosti;



razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne
vključenosti (npr: informiranje, motiviranje in usposabljanje oseb iz ciljne skupine) ter njihove zaposlitve;



razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;



razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s
poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije.

Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer:


SKLOP A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito in preizkušeno prakso;



SKLOP B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik integracije ciljnih skupin
na trg dela in uvajanje novih pristopov za zagotavljanje enakosti spolov.

Vsebina in način izvajanja: izbrani projekti/upravičenci bodo izvajali projektne aktivnosti v skladu z navedbo v
vlogi, ki so jo posredovali ob prijavi na javni razpis. Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta
in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: skupine, ki imajo praviloma kombinacijo več značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na področju
zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. V to skupino lahko uvrstimo
predvsem dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in druge
funkcionalno ovirane osebe, pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše kaznjence, odvisnike in zdravljene
odvisnike, Rome, migrante ter ženske.
Izvajalci: prijavitelji oz. projektni partnerji (upravičenci), izbrani na javnem razpisu »Spodbujanje socialne
vključenosti in enakih možnosti na trgu dela« oz. njihovi zunanji izvajalci, ki bodo izbrani v skladu s predpisi o
javnih naročilih.

5.1.1.3. Preveritev poslovne ideje
Namen: priprava oseb iz ciljne skupine na samozaposlitev v obliki individualne presoje njihovih poslovnih idej.
Vsebina in način izvajanja: pri pripravi zaposlitvenega načrta opravi svetovalec zaposlitve intervju z osebo iz
ciljne skupine, nato opravi intervju z osebo iz ciljne skupine še zunanji podjetniški svetovalec z namenom
pridobitve mnenja o možnosti realizacije njene poslovne ideje in ugotovitve smiselnosti vključitve v delavnico.
Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
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Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so prijavljeni v evidenci
brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, najmanj 3 mesece. V
aktivnost se ne morejo vključiti osebe, ki so v zadnjih 5 letih prejele sredstva iz naslova subvencije za
samozaposlitev s strani ZRSZ oz. so bile v zadnjih 12 mesecih pred podpisom zaposlitvenega načrta:


samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),



osebe, ki so z osebnim delom samostojno opravljale dejavnost,



večinski družbeniki gospodarskih družb, kar pomeni, da imajo lastniški delež 50 % ali več,



direktorji oz. poslovodne osebe, ki so:
-

družbeniki v družbi z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), ali

-

komplementarji v komanditni družbi, ali

-

edini oz. večinski družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo ali

-

ustanovitelji zavoda.

Izvajalci: zunanji izvajalci.

5.1.1.4. Delavnice za samozaposlitev
Namen: priprava oseb iz ciljne skupine na samozaposlitev v obliki delavnice.
Vsebina in način izvajanja: osebe iz ciljne skupine se vključijo na delavnico na podlagi pridobljenega mnenja, da
je njihovo poslovno idejo možno realizirati. Delavnica se izvaja v obsegu 24 ur. Vsebina delavnice:


podjetništvo, poslovna ideja,



poslovni načrt,



pravni vidiki poslovanja/ statusne oblike gospodarskih subjektov,



postopek registracije gospodarske družbe ali priglasitve samostojne dejavnosti,



raziskava trga in trženje,



osnove knjigovodstva in računovodstva,



možnosti koriščenja instrumentov podpornega podjetniškega okolja.

Osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so pridobile mnenje o
možnosti realizacije samozaposlitve in smiselnosti vključitve delavnico in so prijavljeni v evidenci pri ZRSZ
najmanj 3 mesece.
Izvajalci: zunanji izvajalci.

5.2.1.1. Subvencije za samozaposlitev 2011/2012
Namen: ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za
samozaposlitev osebam iz ciljnih skupin. Cilj je ohranitev neprekinjene samozaposlitve za obdobje najmanj dveh
let.
Vsebina in način izvajanja: osebe se vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o
vključitvi. Na podlagi potrdila o udeležbi na delavnici ter popolne in ustrezne vloge osebe iz ciljne skupine v
aktivnost napoti ZRSZ. Sklene se pogodba o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, subvencija se izplača v
enkratnem znesku, v roku, ki bo določen v pogodbi.
Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki:


so se udeležile programa Pomoči pri samozaposlitvi



so se samozaposlile v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, razen invalidov, ki se
samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.

Brezposelna oseba in iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena se lahko samozaposli v poslovnem
subjektu kot direktor in (so)lastnik v novoustanovljenem podjetju (gospodarska družba ali zavod), kot samostojni
podjetnik posameznik (s.p.) ali kot oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe
pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti, če je bil poslovni subjekt registriran po podpisu
zaposlitvenega načrta za vključitev v subvencijo za samozaposlitev.
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Izvajalci: ZRSZ.

5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2012
Namen: ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za
samozaposlitev osebam iz ciljnih skupin. Cilj je ohranitev neprekinjene samozaposlitve za obdobje najmanj dveh
let.
Vsebina in način izvajanja: se izvaja v obliki subvencioniranja samozaposlitve, ki mora trajati najmanj dve leti.
Osebe se vključijo v program po zaključeni delavnici za pripravo na samozaposlitev na podlagi zaposlitvenega
načrta in pogodbe o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, ki se sklene, ko se oseba samozaposli in Zavodu
odda vlogo za dodelitev subvencije za samozaposlitev
Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki:


so se udeležile programa Pomoči pri samozaposlitvi;



so se samozaposlile v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, razen invalidov, ki se
samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.

Upravičenec do subvencije za samozaposlitev je poslovni subjekt, ki ga je ustanovila brezposelna oseba ali
iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, in sicer v primeru da bil poslovni subjekt registriran po
podpisu zaposlitvenega načrta za vključitev v program Subvencija za samozaposlitev in po zaključku delavnice
ter se je ustanovitelj v njem samozaposlil kot direktor in (so)lastnik v novoustanovljenem podjetju (gospodarska
družba ali zavod), kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali kot oseba, ki z osebnim delom samostojno
opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti.
Izvajalci: ZRSZ.
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Programi iz Kataloga 2007 :
2.3.1. Formalno izobraževanje
Opis: formalno izobraževanje zajema javno veljavne izobraževalne programe, ki potekajo po celotni vertikali od
osnovne šole do dodiplomskega izobraževanja. Udeleženci po uspešno zaključenem programu pridobijo javno
veljavno formalno izobrazbo.
Ciljna skupina: brezposelne osebe:


ki so se na podlagi zaposlitvenega načrta po 53. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti izobraževale že v šolskem letu 2010/2011;



brez poklicne oz. strokovne izobrazbe;



z zdravstvenimi omejitvami;



ki jim je delovno razmerje prenehalo kot presežnim delavcem zaradi poslovnih razlogov, stečaja, likvidacije
delodajalca ali prisilne poravnave in so imele z delodajalcem sklenjeno pogodbo o izobraževanju (v tem
primeru se jim krijejo preostali stroški programa izobraževanja);



s poklicno in strokovno izobrazbo, ki na tem področju ne morejo dobiti zaposlitve.

Izvajalci: izobraževalne organizacije.

3.1.4. Subvencije za samozaposlitev 2010-2013
Opis: na podlagi potrdila o udeležbi na delavnici ter popolne in ustrezne vloge osebe iz ciljne skupine v aktivnost
napoti ZRSZ. Sklene se pogodba o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, subvencija se izplača v enkratnem
znesku, v roku, ki bo določen v pogodbi. Cilj je ohranitev neprekinjene samozaposlitve za obdobje najmanj dveh
let.
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Vir: Katalog ukrepov APZ, z dne 12. 4. 2013;
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Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in so se udeležile
programa Pomoči pri samozaposlitvi; so se samozaposlile v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni
delovni čas, razen invalidov, ki se samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.
Izvajalci: ZRSZ.

3.2.5.2. Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb - prejemnikov DSP za leto 2010
Opis: namen ukrepa je spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne
socialne pomoči, s pomočjo subvencij za zaposlitev.
Ciljne skupine: dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč
najmanj 12 mesecev.
Izvajalci: delodajalci.

3.2.7.5. Zaposli.me 2011
Opis: cilj programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za
zaposlitev.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki so:


invalidi oz. osebe katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji;



brezposelne osebe starejše od 50 let, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;



iskalci prve zaposlitve, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb; dolgotrajno
brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev v zadnjih
16 mesecih ali v primeru, da gre za osebe mlajše od 25 let, so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
vsaj 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih;



brezposelne osebe, ki so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci brezposelnih oseb, zaradi
uveljavitve pravice do starševskega nadomestila ali starševskega dodatka (po Zakonu o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih) in po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb skupaj
vsaj 12 mesecev;



prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo na dan objave javnega povabila stalno
prebivališče v Pokolpju (tj. v občinah: Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika).

Izvajalci: delodajalci iz tržnega sektorja.
4.1.7. Priložnost zame
Opis: aktivnost se izvaja kot program enomesečnega delovnega preizkusa in subvencionirane zaposlitve. Po
uspešno zaključenem delovnem preizkusu delodajalec brezposelno osebo zaposli za določen čas najmanj 18
mesecev in polni delovni čas oz. v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.
Ciljna skupina: v projekte v okviru programa se vključujejo brezposelne osebe ali v evidenci aktivne politike
zaposlovanja, ki so bile na dan 31. 12. 2010 vključene v programe javnih del, in sicer:


invalidi;



osebe, starejše od 50 let;



osebe, ki so bile pred vključitvijo v program javnega dela dolgotrajno brezposelne (tj. prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih);



dolgotrajno brezposelne osebe prijavljene 24 mesecev ali več in invalidi, prijavljeni 12 mesecev ali več.

Izvajalci: nevladne organizacije.
4.3.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela
Opis: cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit način:


razširjali obstoječe ali uvajali nove storitve s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest (vključno z zelenimi
delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine in njihove večje socialne vključenosti;
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razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne
vključenosti (npr. informiranje, motiviranje in usposabljanje oseb iz ciljne skupine) ter njihove zaposlitve;



razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;



razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s
poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije.

Ciljna skupina: so skupine, ki imajo praviloma kombinacijo več značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na
področju zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. V to skupino lahko
uvrstimo predvsem dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide
in druge funkcionalno ovirane osebe, pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše kaznjence, odvisnike in
zdravljene odvisnike, Rome, migrante ter ženske.
Izvajalci: zunanji izvajalci.
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