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Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

� Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov, s 
katerimi država aktivno posega na trg dela

� Namen: Odpravljanje neskladij med ponudbo in 

povpraševanjem

� Zavod RS za zaposlovanje – ima pomembno vlogo pri  
izvajanju vsakoletnega programa ukrepov APZ

� Plan: v letu 2014 vključiti 33.096 oseb 

Aktualna javna povabila

1. Usposabljanje na delovnem mestu 

2. Javna dela

3. Zaposli.me plus

4. Delovni preizkus za mlade

5. Zaposli.me 5

6. Druge spodbude za novo zaposlovanje

7. Interventni zakon 

Povabilo odprto  do porabe sredstev oz. do konččččnega 
roka za oddajo ponudb delodajalcev.
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Usposabljanje na delovnem mestu

� Delodajalec usposablja brezposelno osebo za konkretno 
delovno mesto – brez delovnega razmerja

� Namen, cilji:

� pridobitev novih znanj, veščin in delovnih izkušenj

� povečanje zaposlitvenih možnosti

� spoznavanje, preizkušanje kandidatov (baza potencialov) 

� Ciljna skupina: BO v evidenci najmanj 3 mesece

� Pogoji delodajalca:

� tržni  in netržni, registrirani za opravljanje dejavnosti

� poravnani davki in obvezne dajatve 

� ni zmanjševanja števila zaposlenih v zadnjih 12 mesecih

� s.p.-12 mesecev poslovanja, ostali delodajalci vsaj 1 zaposlenega

� ponovna ponudba (tretjina zaposlitev pri usposabljanju 3 oseb ali 
več)
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Usposabljanje na delovnem mestu 
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� Upraviččččeni stroški : delodajalec – fiksen znesek; sofinanciranje stroškov 
mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen):

•1 mesec (manj zahtevna delovna mesta): 221 EUR/udeleženca

•2 meseca (zahtevnejša delovna mesta): 354 EUR/udeleženca

•3 mesece (brezposelne osebe, mlajše od 30 let): 487  EUR/udeleženca. 

� brezposelna oseba – dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz

� Javno povabilo odprto do: 1. 7. 2014.

� Izhodi v zaposlitev 50 – 65%.

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



Usposabljanje na delovnem mestu
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SKLOP B

� Namen:
Ponovna aktivacija BO, ki jim je prenehala zaposlitev zaradi stečaja, poslovnih 

razlogov.

� Ciljna skupina:
brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu 

najmanj 6 mesecev

� POSEBNOST 
Na sklop B lahko kandidirajo le delodajalci , ki imajo sedežžžž ali opravljajo 
dejavnost na  problemskih območčččjih  z visoko brezposelnostjo ( Pomurje, 

Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik- Trbovlje- Radečččče) in če se je v roku največ
24 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju ustanovil

za oživljanje te dejavnosti.

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Javna dela

� Podlaga: Se izvajajo v skladu z določili ZUTD (49. – 53. ter 116. člen).

Javno povabilo je namenjeno tudi izboru razvojnih programov za razvoj 
socialnega podjetništva (sklop 2).

� Ciljna skupina za vključitev: dolgotrajno brezposelne osebe

� Upravičeni stroški: 

• del plače v deležu od min. plače glede na raven izobrazbe

• povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo

• povračilo stroškov zdravniškega pregleda

• povračilo dela stroškov usposabljanja za razvojne programe za 
socialno podjetništvo

� Javno povabilo odprto do: 7.10. 2014.
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Zaposli me plus

� Subvencija se izplača delodajalcem, vpisanim v Poslovni register 
Slovenije , ki poslujete najmanj eno leto in poveččččujete število 
zaposlenih ter izpolnjujete  še druge pogoje:  

� poravnani davki in vse obvezne dajatve

� s pogodbo o zaposlitvi zaposlena vsaj ena oseba

� v zadnjih 12 mesecih niste zmanjševali števila zaposlenih

� do zavoda nimate neporavnanih obveznosti...

� Izvzete dejavnosti: - S 13 (država)

- S 15 (nepridobitne institucionalne  storitve)

- B (rudarstvo) in N78  (zaposlitvene dejavnosti)

� Upraviččččeni stroški: 

� delodajalec: subvencija za zaposlitev 5.000 EUR 

� zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim ččččasom

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Zaposli me plus
� Ciljne skupine brezposelnih oseb: 

� starejši od 50 let (3 mesece v evidenci Zavoda),

� invalidi

� pripadniki etnične manjšine Romov

� dolgotrajno brezposelni 

� Brezposelne osebe, prijavljene v evidenci Zavoda vsaj 6 mesecev in  

imajo stalno prebivališče na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti: 

Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Pokolpje, Pomurje, Maribor s širšo 

okolico

� Omejitev števila  možnih subvencij: 

- od 1 do 5 zaposlenih:   2  zaposlitvi s pomočjo subvencije

- 6 in več zaposlenih:  največ 10 subvencij

� JP odprto do 30.6. 2014 oz. do porabe sredstev

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



Zaposli.me 5 
� JP objavljeno 4.4.2014, odprto do porabe sredstev oz. najkasneje do 

29.8.2014

� Subvencija se izplača delodajalcem  vpisanim v Poslovni register, 

imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve....

� Sklop A – podoben Zaposli me plus (registriran 12 mesecev in ima 

zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba)

� Sklop B – delodajalci, ki imajo sedež ali registrirano enoto na 
problemskem območčččju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Pomurje, 

Maribor s širšo okolico, Radeče, Hrastnik in Trbovlje), in ki so se v 

roku največ 24 mesecev  po steččččaju ali likvidaciji proizvodne 

dejavnosti na tem območju, ustanovili za ožžžživljanje te dejavnosti. 

Delodajalec iz sklopa B lahko zaposli največ 50 oseb s subvencijo, ni 

potrebna enoletna registracija, brez zaposlenih;  predložitev bančne 

garancije

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Zaposli.me 5

� Ciljne skupine brezposelnih : starejši od 50 let ( 3 mesece v evidenci 
zavoda), dolgotrajno brezposelni, prebivalci območji z visoko stopnjo 
brezposelnosti (6 mesecev) – Hrastnik in Trbovlje…, pripadniki etnične 
manjšine Romov, invalidi.

NOVO: BO, ki so bile vključene v JD, se lahko vključijo v „ Zaposli.me 5“

pod pogojem, da sodijo v eno izmed navedenih ciljnih skupin in so

vključitev v JD zaključile pred več kot 6 meseci!

� Upraviččččeni stroški: 

� subvencija za zaposlitev 5.000 EUR v  enkratnem znesku (oz. 
sorazmerno manj ob zaposlitvi invalida)

� zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim časom (oz. v skladu z 
odločbo o invalidnosti)

� Predhodno opravljen postopek izbire kandidata
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Delovni preizkus za mlade
� Namen, cilji:

• izvedba DP mladih na konkretnem DM pri delodajalcu

• povečati konkurenčnost mladih na TD,

• izboljšati zaposlitvene možnosti vključenim mladim

• zaposliti pri delodajalcu vsaj 1/3 vključenih udeležencev

� Ciljna skupina

• brezposelni mladi do 30 let (brez čakalne dobe)

presoja smiselnosti:  ni mogoča vključčččitev  osebe k istem delodajalcu   
pred  potekom 12 mesecev brezposelnosti oz. če je že bila vključena 

pri delodajalcu v usposabljanja oz. javna dela ali se je že usposabljala 

za opravljanje podobnih del drugje

� Trajanje: 

• najmanj 100 ur in največččč en mesec

• mentorstvo – 20 ur

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Delovni preizkus za mlade
� Pogoji delodajalca:

� delodajalci, registrirani za opravljanje dejavnosti v RS 

� poravnani davki in obvezne dajatve do Zavod in države

� ni zahteve, da delodajalec ni smel zniževati št. zaposlenih

� Dovoljeno število možžžžnih vključčččitev: glede na število oseb v DR pri 
delodajalcu od 1 do največ 30 

� Zaposlitve: v enem mesecu po končanem DP za najmanj 3 mesece;  
- če so bile že vključene 3 BO ali več zaposlitev najmanj tretjine 
vključčččenih – pogoj za oddajo nove ponudbe do kvote

- če pogoj ni izpolnjen – nova ponudba po preteku 6 mesecev od

zaključka zadnje vključitve

� ČČČČasovni potek: med 6. in 18. uro, ne več kot 40 ur na teden, ne ob 
nedeljah in praznikih            

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



Delovni preizkus za mlade

� Upravičeni stroški delodajalca: 

� fiksni znesek (sofinanciranje stroškov mentorja, predhodnega 
zdravniškega pregleda, zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen):   195 EUR / udeležžžženca

Za sektorje S11, S13, S15 povrnitev zdravniškega pregleda v dejanski 
višini

� Brezposelna oseba – dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz

� Javno povabilo odprto:  od 18. marca 2014  do 1. 9. 2014.

8.4.2014Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Delovni preizkus za mlade - postopek

� Delodajalec odda ponudbo na pristojno OS po sedežu.

Predpisana oprema ponudbe (kuverta) in obrazec.

� Ponudbo obravnava strokovna komisija, praviloma 1x  tedensko

odpiranje – pregled izpolnitev pogojev, vpogled v uradne evidence, 

točkovanje po merilih.

� Ena pogodba o izvedbi, za nove ponudbe aneksi k pogodbi.

� Osebe napoti v program Zavod, upošteva ZN osebe in smiselnost 

vključitve; osebo lahko predlaga tudi delodajalec.

� Sprotno vodenje liste prisotnosti in evidence ur mentorja, poročilo o 

uspešnosti, uveljavljanje upravičenih stroškov po zaključku DP na 

predpisanem zahtevku.
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Druge spodbude 

za novo zaposlovanje

Povračilo prispevkov delodajalca - HRT
� Podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, 

27. čl.)

� Povračilo prispevkov uveljavljate delodajalci (podjetja), ki se ukvarjate s 

tržžžžno dejavnostjo in imate sedežžžž v obččččinah Hrastnik, Trbovlje ali 
Radečččče za dejavnosti, ki jih tam dejansko opravljate. Zaposlitev osebe, za 

katero uveljavljate povračilo, mora pri vas predstavljati novo, dodatno 

zaposlitev (za najmanj 1 leto).

� Obdobje uveljavljanja: zaposlitev oseb v obdobju od 27.7.2013 do 

31.8.2018

� Ciljne skupine: zaposlitev brezposlenih oseb, ki:

- v preteklega pol leta niso imele redno plačane zaposlitve

- nimajo dokončane višje, srednje stopnje ali poklicnega usposabljanja

- so starejše od 50 let

- so pripadniki etnične manjšine

- se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov
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Povračilo prispevkov delodajalca - HRT
� Oblika in višina: 

• povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna 

zavarovanja za 1 leto v enkratnem znesku 

• vsako leto po izteku vsakega leta zaposlitve invalida v kvotnem sistemu, 

za celotno obdobje ko je zaposlen pri vas oz. najdalj do 31.12.2018

� Uveljavljanje povraččččila prispevkov: 

• Na podlagi vloge, ki jo predložite na območno službo Zavoda, ki je 

pristojna glede na občino sedeža vašega podjetja: 

a) OS Trbovlje - za občini Trbovlje in Hrastnik ter

b) OS Celje – za občino Radeče

• Vlogo za uveljavljanje povračila uveljavljate na predpisanem obrazcu za 

nazaj in sicer v 30 dneh, ko se izteče eno leto od sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi 

� Informacije in uveljavljanje: Zavod RS za zaposlovanje

8.4.2014

Oprostitev plaččččila prispevkov za zaposlitev 
mladih do 30 let 

� Podlaga:  Zakon o interventnih ukrepih na področčččju trga dela in 
starševskega varstva (2.čl.).

� Ciljna skupina: zaposlitev mlajših od 30 let z najmanj 3 meseččččno
neprekinjeno prijavo v evidenci brezposelnih

� zaposlitev za nedoloččččen ččččas v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 
2014 (ohranitev zaposlitve za najmanj 24 mesecev).

� Delodajalci: redno izplačevanje plač in plačevanje prispevkov, niste 

odpuščali iz poslovnih razlogov.

� Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost 
(prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno

zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer              

brezposelnosti) za prvih 24 mesecev zaposlitve

� Informacije in uveljavljanje oprostitve: DURS

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



Davččččne olajšave za zaposlitev mlajših in 
starejših oseb

� Podlaga: 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, 55 b.čl.) in 

- Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, 61.a.čl.)

� Ciljna skupina:

� Zaposlitev za nedoloččččen ččččas mladih do 26 let in starejših od 55 let,
najmanj 6 mesecev prijavljeni na Zavodu. 

� V zadnjih 24 mesecih ta oseba ni bila (že) zaposlena pri delodajalcu ali z 

njim povezani osebi.

� Višina davččččne olajšave:

• Znižžžžanje davččččne osnove v višini 45 % (izplačane) plačččče  zaposlene 

osebe (I. bruto), vendar največ v višini davčne osnove in sicer za prvi 2 

leti zaposlitve teh oseb. 

� Informacije in uveljavljanje: DURS

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Davččččne olajšave za zaposlitev invalidov

� Podlaga:

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, 56. čl.) in

- Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, 62.čl.)

� Ciljne skupine invalidov:

- osebe s statusom invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI); 50% olajšava

- osebe s 100-odstotno telesno okvaro ali  gluhe osebe; 70% olajšava

� Uveljavljanje in informacije:  DURS

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



Delna oprostitev plaččččila prispevkov za  
zaposlene starejše

� Podlaga: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (156 čl.)

� Ciljna skupina:

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca  za PIZ lahko uveljavljajo 

delodajalci in izplačevalci nadomestil:

� v višini 50 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo 

starostni pogoj za pridobitev pravice do predččččasne pokojnine (po 2. 

odstavku 29. člena ZPIZ-2): v l. 2014 Ž: 58 let 4 mes., M: 58 let 8 mes.

� v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let 
starosti  

� Uporablja  se od 1. 7. 2013

� Informacije in uveljavljanje : DURS

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev

Vraččččilo  prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

� Podlaga: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (157.čl.)

� Uveljavljajo delodajalci za zaposlitev oseb: 

- ki še niso dopolnile 26 let in matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta  

starosti in se 

- prvič zaposlijo za nedoločen čas in pri istem delodajalcu ostanejo 

zaposleni neprekinjeno najmanj 2 leti

� Velja za zaposlitve, sklenjene po 1. 7. 2013.

� Vračilo prispevkov delodajalca za PIZ  znaša:

- 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in 

- 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve.

� Informacije in uveljavljaje:  na podlagi vloge na ZPIZ po 24 mesecih 
zaposlitve; izključevanje z uveljavljanjem drugih olajšav

Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlitev



INTERVENTNI ZAKON  7.3.2014 

Zakon o ukrepih za odpravo posledic 
žžžžleda med  30.1.  in  10.2.2014

� Veljavnost - 8.3.2014

� ZRSZ (24., 25., 26, člen)

8.4.2014
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Večččč o programih APZ na spletni strani:
http://www.ess.gov.si

Klicni center:
080 2055

Hvala za vašo pozornost! 


