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Vplivi 
 Trg dela, povpraševanje in ponudba 

 Finančni in kadrovski okvir 

 Perspektiva, vloga ZRSZ (RS in EU) 

 
Sodobni pristopi   vizija   kvalitetne 

storitve 
 

Zadovoljni uporabniki in 
zaposleni! 

 



Ključne smernice strategije 

E-
Storitve 

Ključni 
povezovalec 

Trasparentnost  
Strokovnost 

zaposlenih 

Osredotočen 

na 

uporabnike 



Ključni poudarki in 

cilji strategije 
 

na področju dela z 

delodajalci, brezposelnimi 

in iskalci zaposlitve 



 

Sprememba v pristopu - BO 

K problemu usmerjene obravnave BO K rešitvi usmerjene obravnave BO 
Usmerjenost v preteklost 

  

Usmerjenost v prihodnost 

Osredotočenost na »Kaj je narobe« 

  

Osredotočenost na »Kaj deluje in kaj je rešitev« 

Krivda za nastalo situacijo je izven mene 

(zunanja odgovornost) 

Napredek in razvoj 

Sprejem odgovornosti za lastna dejanja 

Ekspert –osebni svetovalec 

  

Sodelovanje- coach 

Usmerjenost k deficitu (Česa BO nima) 

  

Usmerjenost k prednostim  (Kaj BO ima in kaj lahko 

stori na poti do cilja) 

Komplikacije (vrsta kompleksnih deficitov) Enostavnost (pristop majhnih korakov na poti do 

rešitve, kamor želijo priti) 

Definicije in kategorije 

  

Individualizacija 



Delodajalci  



 

Smernice 

1. Vse storitve bomo delodajalcem ponudili na enem mestu 

2. Storitve bodo prilagojene velikosti, panogi in regiji 

3. Krepili bomo sodelovanje z združenji delodajalcev in ostalimi akterji na 

trgu dela 

4. Zaposlenim v ZRSZ bomo zagotovili stalna usposabljanja in 

izobraževanja 
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Ukrepi APZ  v začetku  

nove finančne perspektive     



Ciljne skupine brezposelnih oseb 

1.Mladi do 29 let 

2.Dolgotrajno brezposelne osebe 

3.Starejši od 50 let 

4.Brez izobrazbe (dokončana OŠ) 
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Predvidena javna povabila 

1.  Prvi izziv 2015 

2.  Nova karierna priložnost 

3.  Usposabljanje na delovnem mestu 
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Prvi izziv 2015                                          De minimis pomoč! 

 

Predvidoma namenjeno delodajalcem, ki so registrirani vsaj 1 leto za 

opravljanje dejavnosti, ki niso zmanjševali št. zaposlenih in imajo vsaj 

enega zaposlenega 
  

Ciljna skupina: mladi od 15 do 30 let iz vzhodne Slovenije, vsaj 3 

mesece prijavljeni v evidenci BO, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo. 

Ne bodo smeli biti 6 mesecev pri istem DD vključeni v DP ali UDM, niti v 

zadnjih 12 mesecih pri njem zaposleni. 
  

Subvencija za zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3 mesečnim 
poskusnim delom za polni delovni čas znaša 7.250 EUR. 
  

Izplačilo v dveh delih:  2.250 EUR + 5.000 EUR 
  

Javno povabilo odprto predvidoma sredi oktobra 2015  

Predvidenih je: 2.859 zaposlitev 

Razpoložljivih sredstev: 20,7 MIO EUR večina za leto 2016 
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Nova karierna priložnost                           De minimis pomoč! 

 

Predvidoma namenjeno delodajalcem, ki so registrirani vsaj 1 leto za 

opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v PRS, ki niso zmanjševali št. 

zaposlenih in imajo vsaj enega zaposlenega 

 

Ciljna skupina: 

• DBO, 

• starejši od 50 let in 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO, 

• BO brez izobrazbe (ISCED 0 -2) vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO.  

V zadnjih 12 mesecih BO ni smela biti zaposlena pri istem DD. 
  

Subvencija za zaposlitev za najmanj 12 mesecev s polnim delovnim 

časom znaša:  

• 5.000,00 EUR za osebo, ki ustreza le enemu kriteriju,  

• 6.000,00 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema, 

• 7.000,00 EUR za osebo, ki ustreza vsem trem kriterijem.  
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Nova karierna priložnost 
 

Javno povabilo predvidoma odprto od ? do 31.8.2017 

 

Predvidenih je 6.100 zaposlitev iz vse SLO 

 

Višina razpoložljivih sredstev:  

33 MIO EUR od tega :  KRVS - 60% 

   KRZS - 40% 

 

   2016: 16,9 MIO EUR 

   2017: 15,9 MIO EUR 
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Usposabljanje na delovnem mestu – 2 povabili 

Projekt: Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus 

Izvajanje v obdobju 2015/2017: Usposabljanje na delovnem mestu 

 (UDM 2015/2017 in UDM – MLADI 2015/2017)  

 

Obe povabili: 

- izvajanje v KRVS (60 %) in v KRZS (40 %) 
  

- predviden čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 9. 2017 
  

-   Trajanje 2 meseca (enostavna dela – do III tarifne skupine; mladi z delov. izkušnjami) 

                  3 mesece (zahtevna dela – od IV. tarifne skupine navzgor; mladi iskalci 1 zap.) 
  

-   Upravičeni stroški  

 delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca (379 EUR za 2 mesečno 

usposabljanje in 507 EUR za trimesečno usposabljaje), ali strošek predhodnega 
zdravniškega pregleda v dejanski višini (za določene SKIS sektorje) 

 brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz 
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Usposabljanje na delovnem mestu – 2 povabili 

JP UDM 2015/2017 
- Ciljne skupine: DBO; starejši od 50 let in 3 mesece prijavljeni v 

evidenci BO; BO brez izobrazbe (ISCED 0-2) vsaj 3 mesecev 

prijavljeni v evidenci BO. 

- Sredstva povabila: 10,94 mio EUR, od tega v 2015: 2,19 mio EUR,    

v 2016 in 2017 pa po 4,37 mio EUR 

- Predvideno število vključitev: 5.622 (v letu 2016 2.247)  

  

JP UDM – mladi 2015/2017 
- Ciljna skupina: mladi do 30 let starosti in 3 mesece prijavljeni v 

evidenci BO 

- Sredstva povabila: 5,0 mio EUR, od tega v 2015 0,5 mio EUR, v 2016 

in 2017 pa po 2,2 mio EUR 

- Predvideno število vključitev: 2.569  ( v letu 2016 1.156) 
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Programi neformalnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja 

Do konca leta 2015 se izvajajo le programi potrjevanja NPK. 

  

Programi NIU zajemajo dosedanje programe Institucionalnega 

usposabljanja in Priprav na NPK. 

 

Nove vključitve v programe NIU planiramo v začetku leta 2016, po 

pridobitvi sredstev ESS. 

 

Predvidena višina sredstev je bistveno manjša kot v letu 2014. Tako 

bo na voljo 2,37 mio za vključitev ranljivih skupin ( 1.965 

udeležencev) ter 0,625 mio za vključevanja mladih (1.250 

udeležencev). V letu 2014 je bilo vključenih 14.506 brezposelnih 

oseb. 
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Še vedno so na voljo spodbude za zaposlovanje 

• Povračilo prispevkov v Pomurju, Pokolpju, Mariboru z okolico, 

občinah Radeče,Trbovlje, Hrastnik 
 

• Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje mladih  
 

• Vračilo prispevkov za zaposlovanje mladih (157. člen ZPIZ-2) 
 

• Davčne olajšave  
 

• Delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene (prva 

registracija dejavnosti; 145. člen ZPIZ-2) 
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Hvala za vašo pozornost! 


