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Zadeva: Odgovor na vaš dopis 909-25/2017 O702

Spoštovani,
V zvezi z vašim dopisom, ki se nanaša na področje aktivne politike zaposlovanja, vam posredujemo naslednji
odgovor:
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti
in prožnosti delodajalcev. Ukrepi APZ pomenijo intervencijo, namenjeno neposrednemu odpravljanju problemov
na področju zaposlovanja in trga dela, ki pa morajo dosegati sinergijske učinke s sistemskimi rešitvami in ukrepi
drugih sektorskih politik. Z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) je opredeljenih pet ukrepov APZ, Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa lahko ob nastopu večjih neskladij na trgu dela in v
kriznih obdobjih pripravi dodatne ukrepe. Ukrepi APZ so se v prvem polletju leta 2016 izvajali na podlagi
Smernic za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016-2020 (Vlada RS sprejela 13. 11. 2015) ter Načrta za
izvajanje ukrepov APZ za leti 2016 in 2017 (Vlada RS sprejela 13.11.2015). V posamezne programe so se v
skladu z opredelitvami Kataloga ukrepov APZ vključevale brezposelne osebe, drugi iskalci zaposlitve, iskalci
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni ter delodajalci, prednostno pa osebe, opredeljene v 35.
členu ZUTD. Brezposelne osebe oz. iskalci zaposlitve se v programe oz. posamezne aktivnosti vključujejo na
podlagi zaposlitvenega načrta ter akta o vključitvi, v času vključenosti pa jim pripadajo denarni prejemki in
stroški, kot so opredeljeni v Pravilniku o izvajanju ukrepov APZ ter Katalogu ukrepov APZ. V letu 2016 je bilo
planirano v celotni Sloveniji v ukrepe APZ vključiti 18.307 brezposelnih oseb. Plan je bil presežen, saj smo
vključili 19.863 oseb.
V okviru Zavoda RS za zaposlovanje OS Sevnica so bile v letu 2016 vključene v različne ukrepe APZ 903
brezposelne osebe, na področju Urada za delo Krško pa 365 oseb, od tega 251 žensk.
V preglednici v nadaljevanju je prikazujemo vključitev brezposelnih oseb iz Urada za delo Krško v posamezne
ukrepe APZ.

Šifra in naziv programa, ukrepa APZ
1.1.1.1. Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja
1.1.1.2. NPK Potrjevanje
1.1.1.3. Programi neformalnega izob. in usposabljanja za mlade
1.1.2.2. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
1.1.2.4. PUMo Projektno učenje mlajših odraslih
1.1.4.1. Delovni preizkus
1.1.4.3. Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017
1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017
1.1.4.5. Zmorem, ker znam
1.2.1.1. Programi formalnega izobraževanja
SKUPAJ UKREP 1
3.1.1.1. Prvi izziv 2015
3.1.1.3. Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2016/2017
SKUPAJ UKREP 3
4.1.1.1. Javna dela
4.1.1.2. Javna dela "Pomoč pri migracijskih tokovih"
4.1.1.3. Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč
4.1.2.1. Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve
4.1.2.2. Nova možnost
SKUPAJ UKREP 4
5.2.1.1. Spodbujanje ženskega podjetništva
SKUPAJ UKREP 5
SKUPAJ UKREPI 1 - 5
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V zvezi z vašim vprašanjem, ali imamo podatek, da katera od slovenskih občin namenja še dodatna sredstva za
rešitev problematike brezposelnosti, pa vas usmerjamo na Skupnost Občin Slovenije, saj Zavod nima vpogleda
v denarne transferje občin.
Lep pozdrav,
Pripravil/a:
ANDREJ MIHELINndrej Mihelin

Zavod RS za zaposlovanje
po pooblastilu generalne direktorice
IRENA PIRC
vodja - direktor območne službe III

