Aktualne informacije o stanju
brezposelnih, ukrepih in storitvah
Zavoda v letu 2017

Predstavitev trga dela na območju Območne službe Ljubljana

Sporočena prosta delovna mesta* po področnih
skupinah poklicev
(I-XII 2016)

Skupno število sporočenih prostih delovnih mest:

35.349
2.410

711 Gradbinci ipd.
833 Vozniki težkih tovornjakov in avtobusov

1.517

712 Gradbinci zaključnih del ipd.

1.406
1.323

332 Zastopniki in posredniki za prodajo in nabavo

1.265

242 Strokovnjaki za upravljanje procesov dela in ljudi
911 Čistilci in gospodinjski pomočniki ipd.

1.126

932 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih

1.120

541 Poklici za varovanje oseb in premoženja

1.075

522 Prodajalci v trgovinah

1.069

234 Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji predšolskih otrok

928

Opombe: - 10 najpogostejših področnih skupin poklicev SKP-08,
- * z 12. aprilom 2013 je ZUTD-A ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu, zato Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.
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Možnosti za vključitev v ukrepe
aktivne politike zaposlovanja
(APZ)
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Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je
nabor ukrepov, s katerimi država aktivno
posega na trg dela

Namen: Odpravljanje neskladij med
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela

Zavod ima pomembno vlogo pri izvajanju
vsakoletnega programa ukrepov APZ
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Trenutno odprta javna povabila
1.
2.
3.
4.
5.

Delovni preizkus
Usposabljanje na delovnem mestu
Usposabljanje na delovnem mestu za mlade
Usposabljanje na delovnem mestu - Zmorem, ker znam
Spodbujanje zaposlovanja / Zaposli.me 2016/2017

Javna povabila so objavljena
na spletni strani www.ess.gov.si
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Delovni preizkus
Ciljna skupina:
 brezposelne osebe prijavljene pri Zavodu

Trajanje:
 Delodajalec preizkuša osebo na del. mestu najmanj 100 ur in največ 1 mesec.

Upravičeni stroški:
 delodajalec – fiksen znesek (sofinanciranje stroškov mentorja, predhodnega
zdravniškega pregleda, zavarovanja): 206 EUR / udeleženca
 brezposelna oseba
dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz
 Razpisanih je 1,4 mio EUR sredstev za 1.600 vključitev.
 Javno povabilo odprto do: 31. 7. 2017.
 70 % udeležencev se kasneje zaposli.
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Usposabljanje na delovnem mestu
Ciljna skupina brezposelnih:
• starejši od 50 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih,
• stari 30 let in več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
• stari 30 let in več, ki imajo največ nedokončano ali končano osnovno šolo
(ISCED 2) in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Trajanje: 2 meseca (na manj zahtevnih delovnih mestih) ali 3 mesece (na bolj
zahtevnih delovnih mestih).
Upravičeni stroški:
• delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca (370 EUR za 2 mesečno in 493 EUR
za trimesečno usposabljaje), ali strošek predhodnega zdravniškega pregleda v
dejanski višini (za določene SKIS sektorje)
• brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.

Razpisanih je 8,7 mio EUR za predvideno število vključitev: 4.525
Javno povabilo je odprto do 31. 5. 2017
Čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 9. 2017
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Usposabljanje na delovnem mestu - mladi
Ciljna skupina brezposelnih: mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v
evidenci brezposelnih oseb.
Trajanje:
• 2 meseca (oseba z delovnimi izkušnjami) ali
• 3 mesece (iskalec prve zaposlitve).
Upravičeni stroški:
• delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca
(370 EUR za 2 mesečno in 493 EUR za 3 mesečno usposabljaje),
ali strošek predhod. zdrav.pregleda v dejanski višini (SKIS država)
• brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.
Razpisanih je 4,4 mio EUR
Predvideno število vključitev: 2.291
Javno povabilo je odprto do 31. 5. 2017
Čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 9. 2017
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Usposabljanje na delovnem mestu Zmorem, ker znam
Ciljna skupina brezposelnih: prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in
so predhodno uspešno zaključili program izpopolnjevanja in usposabljanja ali
program priprav na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) izvedenega
v okviru prvega sklopa programa Zmorem, ker znam.
Trajanje: 2 meseca
Upravičeni stroški:
• delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca (370 EUR), ali strošek
predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini (za določene SKIS sektorje)
• brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.
Razpisanih je 500.000 EUR za predvideno število vključitev: 322
Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2017
Čas izvajanja pri delodajalcih do 31. 10. 2017
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Usposabljanje na delovnem mestu za
osebe z mednarodno zaščito
Ciljna skupina brezposelnih: brezposelne osebe s priznano mednarodno
zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
Trajanje: 6 mesecev

Upravičeni stroški:
• delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca 250,00 EUR na mesec, skupaj
1.500 EUR za 6 mesecev, ali strošek predhodnega zdravniškega pregleda v
dejanski višini (za neuspešno opravljen zdravniški pregled, za določene SKIS sektorje)
• brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz.
Razpisanih je 300.000 EUR za predvideno število vključitev: 200
Javno povabilo je odprto do 29. 9. 2017
Čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 4. 2018
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Spodbujanje zaposlovanja / Zaposli.me
Pogoji za delodajalce iz celotne Slovenije:
registrirani vsaj 1 leto, niso zmanjševali št. zaposlenih iz nedopustnih razlogov in
imajo vsaj enega zaposlenega, poravnane obveznosti do države,....

Ciljna skupina (kriteriji):
• stari več kot 50 let in 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO,
• stari 30 let in več in 12 mesecev (dolgotrajno) brezposelni,
• stari 30 let in več, s končano ali nedokončano največ OŠ izobrazbo in vsaj
6 mesecev prijavljeni med BO.

Subvencija za zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim časom znaša:
• 5.000,00 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju,
• 6.000,00 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema,
• 7.000,00 EUR za osebo, ki ustreza trem kriterijem.
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Spodbujanje zaposlovanja / Zaposli.me
Delodajalec z osebo, ki jo namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih ni imel
sklenjene pogodbe o zaposlitvi, niti se oseba pri njem v zadnjih 12 mesecih ni
usposabljala na delovnem mestu, lahko pa je opravila delovni preizkus.

Maksimalno št. subvencioniranih zaposlitev: 10
Javno povabilo odprto do 31. 7. 2017

Predvidenih je 6.138 zaposlitev iz vse SLO
Višina razpoložljivih sredstev za delodajalce iz vse SLO:
34 MIO EUR od tega : 60% za vzhodno Slovenijo
40% za zahodno Slovenijo
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v izvajanju – Programi javnih del
 Javna dela 2017
 Pomoč v primeru elementarnih nesreč pri sanaciji in
obnovi gozdov po žledolomu za leti 2016 in 2017
Program se izvaja od 1.3. do 30.11.2017, predvidenih je 53 vključitev

 Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov
Program se izvaja od 1.1. do 30.6.2017, predvidenih je 20 vključitev

 Pomoč osebam na področju mednarodne zaščite
Program se izvaja od 1.1. do 31.12.2017, predvidenih je 63 vključitev
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Spodbujanje ženskega podjetništva
Subvencije za samozaposlitev terciarno izobraženih žensk
Ciljna skupina
vsaj 3 mesece brezposelne terciarno izobražene ženske (VI. raven izob. ali več), ki
so zaključile podjetniško usposabljanje pri izvajalcih SPIRIT in med drugim:
 v zadnjih 5 letih niso prejele subvencije za samozaposlitev s strani ZRSZ
 v zadnjih 3 letih niso bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva
 v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene.

Obveznost ohranitve samozaposlitve: 2 leti
Višina subvencije: 5.000 EUR
Predvidenih je 400 samozaposlitev iz vse SLO
Višina razpoložljivih sredstev: 2 MIO EUR

