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Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja

človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4

prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.



• Največja skupina delodajalcev v Sloveniji:

mikro, mali in srednje veliki delodajalci.

• Največji del komunikacije z delodajalci v 

Zavodu poteka s to skupino podjetij.

• Velik potencial v zaposlovanju predstavljajo 

mikro, mali in srednje veliki delodajalci, tudi v 

času krize, čeprav v večini za določen čas.



2013

Število zaposlenih 

pri delodajalcu

Delež objav prostih delovnih mest pri 

Zavodu z aktivnim sodelovanjem / 

posredovanjem, v %

Ni podatka 15,1

0 -9 (mikro) 45,5

10 – 49 (mala) 17,2

50 – 249 (srednja) 14,5

250 +      (velika) 7,8

Skupaj 100,0

Struktura potreb po delavcih po velikosti delodajalcev



Pisarna za delodajalce- vse na enem mestu

Iščete novega sodelavca?

Na Zavodu vam zagotavljamo celovito storitev

• Pomoč pri objavi prostega delovnega mesta

• Strokovni izbor primernih in motiviranih kandidatov

• Prostor za izvedbo razgovorov

• Informiranje o aktualnih spodbudah za zaposlovanje in 

usposabljanje

• Pomoč pri izpolnjevanju vlog in obrazcev

• Pomoč pri vseh korakih do zaposlitve novega delavca

• Usmeritve pri vprašanjih pravne narave



Regijska pokritost

• 12 območnih služb z velikimi uradi za delo in 

pisarnami za delodajalce.

• Dodatnih 47 lokacij uradov za delo s svetovalci 

za delodajalce.
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Prednosti sodelovanja z Zavodom pri iskanju kadra

• največja baza iskalcev zaposlitve

• brezplačne storitve

• dobra regijska pokritost in 

dostopnost

• možnost uporabe programov APZ 

za ciljne skupine brezposelnih 

oseb

• možnost kreiranja usposabljanj po 

meri delodajalca – register 

programov



Dostopnost storitev

1. Uradi za delo - svetovalci 

za delodajalce

1. eStoritve za delodajalce 

(www.ess.gov.si )

2. Kontaktni center

http://www.ess.gov/


Storitve za delodajalce, kadar na trgu dela ni 

usposobljenih delavcev

Z VAMI IN ZA VAS ORGANIZIRAMO

• skupinske predstavitve vaših prostih 

delovnih mest in opravimo pred-

izbore motiviranih kandidatov za 

zaposlitev

• usposabljanje brezposelnih oseb za 

pridobitev ključnih kompetenc 

(REGISTER)

• mini zaposlitvene sejme 



Primeri dobrih praks reševanja neskladij na trgu dela 

Leto 2012

• Mesarji –prodajalci

• Cevarji

Leto 2013

• Oblikovalci kovin

• Cevarji

• Fasaderji

• Izvajalci suhomontažnih

gradenj

• Teletržniki

Pobude delodajalcev

2014



Izzivi 2014

 Zagotavljanje učinkovitega kritja potreb delodajalcev po 

usposobljenem kadru

 Krepitev sodelovanja Zavoda za združenji 

delodajalcev: ZDS in ZDOPS , GZS in OZS ter TZS 

 Intenziviranje proaktivnega sodelovanja z 

delodajalci/obiski delodajalcev in povečanje števila PDM s 

sodelovanjem Zavoda 

 Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb glede 

na potrebe trga dela 

 Spodbujanje družbene odgovornosti: APZ programi za 

zaposlovanje ranljivih skupin: mladih, starejših nad 50, 

invalidi

 Shema jamstva za mlade

 Modernizacija - Portal za delodajalce



Večkanalno poslovanje za delodajalce
Najpomembnejši je osebni kontakt.

Ostali kanali:

Internet 

• Spletna stran www.ess.gov.si

• e- storitve

 Prijava in objava PDM

 Zagotavljanje informacij o 

ukrepih APZ / izmenjava 

podatkov v izvajanju ukrepov

 Neposredni vpogled v 

postopek izdaje delovnega 

dovoljenja za tujce

V pripravi:

• Nov portal za delodajalce z 

vzpostavitvijo e-računa 

( nadgradnja obstoječih e-storitev za 

delodajalce- začetek: poleti 2014)

Kontaktni center 

• Telefon, e-pošta: info@ess.gov.si

 Splošne informacije

 Podrobnejše informacije o ukrepih 

APZ

 Podpora in pomoč pri uporabi e-

storitev

 PDM sporočeno po telefonu

http://www.ess.gov.si/
mailto:info@ess.gov.si


Aktualni razpisi in povabila programov aktivne politike 

zaposlovanja

 Usposabljanje na delovnem mestu

 Delovni preizkus

 Subvencija: Zaposli me plus

 Povračilo prispevkov delodajalca (Pomurje, Pokolpje, 

Maribor z okolico, Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje)



Usposabljanje na delovnem mestu

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

 delodajalec; 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): 487,00 EUR/udeleženca. 

 brezposelna oseba ( več kot 3 mesece) – dodatek za aktivnost, dodatek 
za prevoz

Dodan sklop B: za območja (Pomurje, Pokolpje, Maribor z okolico, Območje 

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) z namenom oživljanja proizvodne 

dejavnosti po stečaju ali likvidaciji. Delodajalec lahko usposablja do 50 oseb.

Vključijo se osebe, ki so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih 

oseb.

 Javno povabilo odprto do: 1. 7. 2014.



Delovni preizkus- pred potencialno zaposlitvijo

• Vključitev mladih brezposelnih oseb do 29 let

• Trajanje 100 ur do največ 1 mesec

• Delodajalec zagotovi mentorstvo, delovno opremo, 

prostor in pridobi povrnjene stroške v višini 195,00 €

za posamezno osebo ( strošek mentorja oz. nadomestnega 

mentorja, strošek predhodnega zdravniškega pregleda in strošek 

zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni)

• Brezposelna oseba prejme dodatek za aktivnost in 

dodatek za prevoz.

• Odprto od 18.3.2014- predvideno do 1.9.2014



Subvencija: Zaposli me plus

 Subvencija se izplača delodajalcem, za zaposlitev brezposelnih 

oseb iz ciljne skupine: starejši od 50 let (3 mesece prijavljeni), 

invalidi, dolgotrajno brezposelni (12 mesecev), Romi ali 

prebivalci z območij z visoko brezposelnostjo (6 mes. 

prijavljeni): Pokolpje, Pomurje, Maribor z okolico, Hrastnik, 

Radeče, Trbovlje.

 Delodajalci (razen sektorja države), ki ste pravne ali fizične 

osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj 

eno leto in zadnjih 12 mesecev niste zmanjševali števila 

zaposlenih (razen iz dopustnih razlogov).

 Upravičeni stroški: 

• delodajalec – subvencija za zaposlitev 5.000 EUR v     
enkratnem znesku

Zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim časom.

 Javno povabilo odprto do: 30. 6. 2014.



Jamstvo za mlade 

 Razlog: naraščanje števila brezposelnih mladih v času 

gospodarske/ finančne krize v EU (Španija, Italija, ..)

 Dogovori  ministrov na nivoju EU (22.4.2013) o 

pripravi „Youth Guarantee“ - Shema jamstva za mlade

 Priprava nacionalnih shem Jamstva za mlade 





Ukrepi drugih institucij za pospeševanje zaposlovanja 

mladih (DURS)

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev 

mladih 
Delodajalec, ki zaposli osebo v starosti do 30 let,   za 

nedoločen čas, lahko za prvi dve leti zaposlitve uveljavlja 

oprostitev plačila prispevkov. 

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Delodajalec lahko za osebo s statusom invalida  uveljavlja 

olajšavo.

Davčne olajšave
Za brezposelne osebe,  mlajši od 26 let ali starejši od 55 let , 

prijavljene  najmanj pol leta na Zavodu, delodajalci za 

zaposlitev za nedoločen čas lahko uveljavljajo davčno 

olajšavo. 



Ukrepi drugih institucij za pospeševanje 

zaposlovanja mladih ( ZPIZ )

Vračilo prispevkov za prvo 

zaposlitev

 Delodajalci, ki zaposlijo iskalca 

prve zaposlitve za nedoločen 

čas, osebo mlajšo od 26 let ali  

mati, ki skrbi za otroka do 3. 

leta starosti, lahko za  

zaposlitev uveljavljajo vračilo 

prispevkov delodajalca.



Ukrepi drugih institucij za pospeševanje 

zaposlovanja mladih -

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije 

Mentorstvo za mlade do 30 let, ki se 

prvič zaposlijo

 Delodajalec lahko dobi subvencijo in 

usposabljanje za mentorja, če zaposli mlade 

do 30 let, ki še niso bili zaposleni

 Vloge sprejemajo do 31.3.2014, oziroma do 

razdelitve razpoložljivih sredstev. 



Hvala za Vašo pozornost.

vlasta.stojak@ess.gov.si

mag. Vlasta Stojak

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


