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POVZETEK
Aktivna politika zaposlovanja je v 28. členu Zakona o urejanju trga dela opredeljena kot
»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«.
Za lažje razumevanje in sledenje sem v magistrskem delu uvodoma opredelila osnovne
pojme: delo, zaposlenost, zaposljivost in brezposelnost. Sledi prikaz mednarodne in
slovenske pravne ureditve ter zgodovinskega razvoja aktivne politike zaposlovanja.
Evropska komisija je v letu 2010 sprejela novo strategijo razvoja in rasti, s katero je
nadomestila Lizbonsko strategijo. Slovenija je kot članica Evropske unije dolžna slediti in
uresničevati cilje zastavljene »Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast –
Evropa 2020«. Pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev zagotovo predstavlja aktivna
politika zaposlovanja in drugi ukrepi na trgu dela. V tem sklopu sem v okviru
najpomembnejših organizacij, ki pravno urejajo področje dela in zaposlovanja, predstavila
temeljne akte in dokumente. Slovenski pravni sistem temelji na aktih mednarodnega
prava, saj se je Slovenija kot članica Organizacije združenih narodov, Mednarodne
organizacije dela, Sveta Evrope in Evropske unije zavezala k spoštovanju mednarodnih
obveznosti. V slovenski ureditvi predstavlja temelj Ustava Republike Slovenije in na njej
temelječa zakonodaja. Podlago za izvajanje aktivne politike zaposlovanja predstavlja
Zakon o urejanju trga dela ter iz njega izhajajoči ostali dokumenti in podzakonski predpisi,
katerim sem namenila podrobnejši opis.
Zakon o urejanju trga dela prinaša nove rešitve na področju aktivne politike zaposlovanja,
ki so podrobneje opredeljene v raziskovalnem delu. Novi izvajalci, novi ukrepi,
poenostavljeni postopki, strožji finančni in strokovni nadzor nad delovanjem institucij na
trgu dela ter sistematičen pristop k poročanju, spremljanju in evalvaciji ukrepov bodo
prispevali k učinkovitejšemu odzivanju na spremembe na trgu dela ter višji stopnji
zaposlenosti. Zakon povečuje odgovornost svetovalcev zaposlitve pri vključevanju
brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve v storitve, saj natančno opredeljuje
postopke priprave zaposlitvenega načrta, timske obravnave in sodelovanja z drugimi
strokovnimi delavci znotraj in zunaj zavoda ter ugotavljanja smiselnosti kot podlage za
vključitev v ukrep. Za izvajanje javne službe, torej storitev na trgu dela, ostaja še naprej
osrednja institucija Zavod Republike Slovenije, zakon pa za izvajanje storitev omogoča
tudi podeljevanje koncesij drugim izvajalcem ter kot novost uvaja fundacije za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti.
Opravljena analiza je pokazala, da so pravne podlage glede izvajanja postopkov
vključevanja v programe, evalvacije programov in razporeditve ter vsebinske opredelitve
programov ustrezne, bo pa za učinkovitejše izvajanje potrebno še večjo pozornost
nameniti pravočasnemu in načrtnemu dodeljevanju finančnih sredstev.
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Ključne besede: aktivna politika zaposlovanja, brezposelne osebe, iskalci zaposlitve,
pravna ureditev, trg dela, ukrepi, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
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SUMMARY
REGULATION OF INTEGRATION IN ACTIVE EMPLOYMENT POLICY
Article 28 of the Slovenian Labour market regulation act defines the active labour market
policies as »a set of labour market measures aimed at increasing employment and
reducing unemployment, increasing employability on the labour market, and increasing
competitiveness and flexibility of employers«.
For an easier understanding and following of the dissertation, some basic concepts are
initially identified: work, employment, employability, and unemployment. An overview of
the international and Slovenian legal system and the historical development of active
employment policy follow. In 2010 the European Commission adopted a new jobs and
growth strategy which replaced the Lisbon Strategy. As a member of the European Union
Slovenia is obliged to follow and implement the goals set by the EU strategy »for smart,
sustainable and inclusive growth – Europe 2020«. An important role in achieving these
goals is certainly played by an active employment policy and other labour market
measures. In this context, the basic instruments and documents used by several
important organizations that legally govern the labour and employment are presented.
The Slovenian legal system is based on the instruments of international law since
Slovenia, as a member of the United Nations, ILO, the Council of Europe and the
European Union, committed itself to respect international obligations. Slovenian legislation
is based on the Slovenian Constitution and a civil law code. The bases for the
implementation of an active employment policy are the Labour market regulation act and
other documents and regulations deriving from it, about which a more detailed description
is given.
The labour market regulation act brings new solutions in the field of the active
employment policy, clarified in detail in the central part of the master’s thesis. New
executors, new measures, simplified procedures, more stringent financial and technical
supervision over the operation of labour market institutions, and a systematic approach to
reporting, monitoring and evaluation measures will contribute to a more effective
response to changes in the labour market and to a higher employment rate. The Act
increases the responsibilities of employment advisors for the integration of the
unemployed and other job seekers in the services, as it precisely defines procedures for
the preparation of the employment plan, team treatment and cooperation with other
professionals within and outside the institution. In addition it investigates tenability as the
ground for inclusion in the measure. The Employment Service of Slovenia is the main
institution in charge of the implementation of public services, i.e. services on the labour
market; while the law also permits the granting of concessions to other operators and
introduces the novelty of Foundations for the improvement of employment opportunities
in the delivery of services.
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The analysis shows that the legal bases for the implementation of integration processes in
the programmes, the evaluation of programmes and deployment, and the substantive
definition of the relevant programmes are appropriate; yet for an effective
implementation more attention to timely and systematically allocating financial resources
will be necessary.
Keywords: active labour market policies, the unemployed, job seekers, regulation,
labour market measures, the Employment Service of Slovenia.
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1 UVOD
Spremembe v gospodarstvu in rezultati gospodarskega razvoja zahtevajo prilagoditve trga
dela novim razmeram in zahtevam. Predpogoj je prepoznati značilnosti posameznega trga
delovne sile na katerega vplivajo številni dejavniki. Da bi dosegli želene učinke, moramo
spreminjati obstoječe značilnosti, kar zagotovo učinkovito dosežemo z ustreznimi ukrepi
politike zaposlovanja kot nekakšnimi ukrepi blaginje države. Z njimi, posebej pa z ukrepi
aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), skuša država regulirati tako z makro in
mikroekonomskimi, demografskimi, kulturnimi in socialnimi vplivi in dosegati čim bolj
optimalne pogoje na trgu delovne sile, torej ustrezno razmerje med ponudbo in
povpraševanjem po delovni sili (Ignjatović, 2002, str. 29).
Pomembna je predvsem ustrezna regulacija trga delovne sile, ki je lahko neposredna ali
posredna. Pri prvi je želeno oziroma pričakovano vedenje predpisano, prav tako so
predpisane sankcije. Pri drugi pa gre za ustvarjanje razmer, ki posameznike ali
organizacije navajajo, da se vedejo skladno z namerami regulacije. K neposredni regulaciji
trga delovne sile spadajo vsi zakoni in uredbe, pa tudi nekateri ukrepi različnih politik. K
posredni regulaciji trga delovne sile pa spadajo različne politike in ukrepi, pri čemer ne
mislimo le na ukrepe politike zaposlovanja, ampak tudi na ukrepe ekonomske politike, kot
so davčna, denarna in bančna politika. Torej na sam trg delovne sile vplivajo tudi ukrepi,
sprejeti na drugih področjih, na tistih, ki se tičejo posameznikov in njihovih življenjskih
poti (izobraževanje, socialna varnost, pokojninski sistem, stanovanjska politika,
zdravstveno varstvo ...) in tistih, ki določajo makro pogoje delovanja trga (ekonomska
politika v širšem smislu) (Svetlik in Trbanc v: Svetlik et al., 2002, str. 34–35). Poleg
pravne regulacije je potrebno upoštevati še celoten institucionalni okvir in organizacijsko
strukturo v državi.
Po določilih 2. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju URS) je Slovenija pravna
in socialna država. Načelo socialne države pomeni, da je dolžna zagotavljati ugodne
razmere za uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih družbenih in osebnih socialnih
interesov ljudi. Dolžna je torej voditi tako politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo
zagotovljene ustrezne okoliščine za uresničevanje in varovanje socialnih interesov in
potreb posameznikov in družbe kot celote (Vodovnik, 2006, str. 154).
Evropska strategija zaposlovanja sledi motu »več in boljša delovna mesta za vse«, kot del
lizbonske agende poudarja ustreznost modela prožne varnosti pri zaposlovanju.1
Štiristeberna struktura, ki poudarja zaposljivost, podjetništvo, prilagodljivost na enake
možnosti za vse, je dopolnjena z novimi cilji, ki so izboljšanje kvalitete dela, ustrezno 72
1

Ang. »fleksicurity« je eden izmed ukrepov za reševanje problema zaposlovanja. Po razlagi Evropske komisije
je prožna varnost »nova pot za zagotovitev prožnosti in varnosti na trgu dela.« Ta sistem omogoča podjetjem
hitro prilagoditev na spremembo razmer na trgu dela, delavcem pa, da kmalu potem, ko izgubijo službo,
najdejo novo zaposlitev in hkrati imajo med iskanjem službe zagotovljeno socialno varnost (Razgledi.net,
2012).
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razmerje med varnostjo in fleksibilnostjo, odprava diskriminacije na trgu dela,
vseživljenjsko izobraževanje, politika aktivnega staranja2, polno partnerstvo s socialnimi
partnerji. Več poudarka kot prej je namenjenega varstvu dela in zaposlitve (Strban, 2006,
str. 331).
Ukrepi APZ temeljijo na Evropski strategiji zaposlovanja, na strateških ciljih Nacionalnega
programa razvoja trga dela in na Nacionalnem akcijskem programu zaposlovanja.
Globalne spremembe ukrepov APZ3 in vse tesnejši integracijski procesi ter trdovratna
brezposelnost so povzročili, da je v zadnjih letih začela Evropska komisija sprejemati
skupne usmeritve za hitrejše, bolj koordinirano in lažje reguliranje trga dela ter za
zagotavljanje socialne kohezivnosti evropske družbe. Zaposlovanje je postalo prva
prednostna naloga Evropske unije in posledično seveda tudi vsake države članice.
Med drugim želi Slovenija slediti tem ciljem z uvajanjem koncepta varne prožnosti na trgu
dela. Ta cilj lahko doseže le v povezavi s spremembami sistemskih zakonov, ki urejajo
delovna razmerja in sistem socialne varnosti na eni strani ter povečano vlogo APZ in večjo
varnostjo brezposelnih na drugi strani. Ena največjih nepravilnosti na trgu dela je
brezposelnost, ki jo država poskuša omejiti in zmanjšati s pravilnimi ukrepi APZ.4
Temu sledi, da je pomemben podsistem, s katerim želi država regulirati delovanje trga,
zagotovo področje zakonodaje5, s katero ureja celoten institucionalni okvir delovanja v
sami državi in v odnosu do mednarodne skupnosti ter celotne družbe. Izhajajoč iz te
predpostavke se bom v magistrski nalogi osredotočila na pregled celotne mednarodne in
domače zakonodaje in vseh institucij, ki bodisi posredno ali neposredno vplivajo na trg
delovne sile ter nekoliko bolj specifično opredelitvi programov in ukrepov aktivne in tudi
pasivne politike zaposlovanja.
Ko govorimo o aktivni politiki zaposlovanja, s katero želimo doseči boljše zaposlitvene
možnosti, imamo v mislih državo, katere vloga je zagotoviti ustrezne pravne podlage,
zadostna finančna sredstva in pogoje za učinkovito izvajanje ukrepov. Na tem mestu
imamo poleg ukrepov in programov vedno v mislih tudi posameznika, iskalca zaposlitve
na eni strani in ponudnika, delodajalca na drugi. Oba partnerja imata v svoji raznolikosti
2

Več o tem v članku: Šlebinger, Monika, Pušnik, Ksenja, Bradač, Barbara (2006). Pristopi k politiki aktivnega
staranja. IB revija, št. 4, str. 74–78.
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Pomemben prispevek je na to temo podal ekonomist, predsednik Fundation on Economic Trends v
Washingtonu in pisec svetovnih uspešnic Jeremy Rifkin v svoji knjigi End of Work (2007), več o tem na str.
13.
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Več o trgu dela, brezposelnosti in politiki zaposlovanja v članku: Klužer, Franci (2008). Ocena učinkovitosti
aktivne politike zaposlovanja z združevalno funkcijo. IB revija, št. 2, str. 17–27.
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Skrb in odgovornost za raven kakovosti pravnih predpisov sta sestavni del prizadevanj za uspešno delovanje
in ohranjanje pravne države. Kakovost predpisa je v prvi vrsti odvisna od njegove vsebine, od tega ali predpis
normira prava vprašanja, ali država s predpisovanjem in prepovedovanjem različnih ravnanj uspešno usmerja
družbeni razvoj in določa pravila poštenega in pravičnega sožitja med ljudmi, ne da bi jim postavljala
nepotrebne zahteve in povzročila nepotrebne težave pri njihovem vsakdanjem življenju in delu (glej Resolucijo
o normativni dejavnosti).
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želje, interese, ovire in videnja, ki jih je potrebno v danem trenutku najugodnejše rešiti in
medsebojno povezati. Tu je s strani države zelo pomemben element učinkovitega
delovanja na temelju pravičnosti. Temu sledi, da morajo biti vsi postopki in procesi
natančno zakonsko opredeljeni. V praksi pa se pojavlja nešteto nepredvidljivih primerov
za katere zakonodaja ne nudi konkretnega odgovora, kar zahteva od uslužbenca, ki vodi
postopek, tehtanje teže javnega interesa nasproti zasebnemu
ter odločanje po
diskrecijski pravici, ki pa ne sme biti prepuščeno zgolj subjektivni oceni. Tu zakonodaja v
postopek odločanja vključuje še druge strokovnjake, da podajo svoje mnenje in ocene ter
timske oblike sodelovanja in sprejemanja odločitev.
Programi APZ se v skladu s pravilnikom in načrtom navidezno učinkovito izvajajo, kar pa
ni zadosten pogoj za zadovoljstvo in uspeh. Zelo pomemben element v celotnem procesu
je tudi vrednotenje, ocenjevanje ter sprotno nadziranje. Le tako lahko sledimo konceptu
višje stopnje zaposlenosti. Natančno je potrebno opredeliti metodologijo in določiti
kazalnike ter dosledno opravljati analize zastavljenih kazalnikov in pripraviti poročila, ki
bodo služila kot inštrument za boljše postavljanje ciljev v prihodnje.
Pri pisanju naloge sem se predvsem osredotočila na Zakon o urejanju trga dela (v
nadaljevanju ZUTD), ki je nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (v nadaljevanju ZZZPB). Da se z novim zakonom spreminja odnos države
do politike zaposlovanja, je razvidno že iz samega naslova zakona pa tudi iz njegove
sistematike. Medtem ko so bile v starem zakonu na prvem mestu izpostavljene pravice iz
zaposlovanja za primer brezposelnosti, so v novem zakonu uvodoma izpostavljene storitve
za trg dela ter APZ (Belopavlovič, 2010, str. 636). Namen zakona je predvsem v tem, da
bi povečal varnost iskalcev zaposlitve (predvsem brezposelnih oseb in oseb, katerih
zaposlitev je ogrožena), kot cilj pa si zakon postavlja vzpostavitev mreže vseživljenjske
karierne orientacije in posredovanja zaposlitve. Ta naj bi omogočala svobodno izbiro
zaposlitve oziroma poklica. Povečana varnost in večja zaposljivost pa naj bi se zagotavljala
tudi z ukrepi APZ, ki jo bo preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju ZRSZ) usmerjala država (Belopavlovič, 2010, str. 636).
Slovenski zakonodajalec pa je moral pri ureditvi tega področja upoštevati tudi zaveze, ki
izhajajo iz konvencij Mednarodne organizacije dela ter Lizbonsko pogodbo, ki je uvedla t.
i. socialno klavzulo6, po kateri pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti EU
upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti (pri tem ni
omenjena polna zaposlenost, kot je to določeno v PEU – 3. odstavek 3. člena),
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, visoko stopnjo
izobraževanja in usposabljanja ter varovanja človekovega zdravja.7
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Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU), 9. člen.
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Čeprav je praktičen pomen horizontalne socialne klavzule še nejasen, bi ta v praksi lahko pomenila, da je
treba vsak osnutek zakonodajnega akta presoditi s stališča naštetih socialnih ciljev, vsak sprejeti akt, ki tem
ciljem nasprotuje, pa bi lahko izpodbijali pred sodiščem EU (Obermaister v: Falkner, 2008, str. 61, 63).
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V okviru obravnavanih vsebinskih sklopov pravne ureditve programov APZ sem
raziskovalni del usmerila v obravnavo evalvacije programov, postopka vključevanja v
ukrepe APZ in primerjavo veljavnega ZUTD s predhodnim ZZZPB ter z mednarodno
primerjavo. V tem sklopu sem si zastavila naslednje hipoteze:

H1: Na temelju strokovnih ocen je mogoče domnevati, da je v Sloveniji postopek
vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja zakonsko neustrezno urejen in
razlog za odstopanja med planiranimi in dejansko realiziranimi ukrepi APZ (predolgi in
prezahtevni postopki).
H2: V Sloveniji je na temelju primerjave predpisov mogoče domnevati, da so predpisi o
urejanju trga dela v primerjavi s prejšnjo zakonsko ureditvijo bolj sistematični in
zagotavljajo večjo učinkovitost pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
H3: Na področju trga dela uvaja Zakon o urejanju trga dela ukrepe, ki so podobni
ukrepom v Španiji in v Italiji.
Hipoteze bodo s predhodnim orientacijskim orisom zgodovinskega razvoja preverjene na
podlagi proučitve in analize ustreznih pravnih podlag. Za lažje razumevanje in primerjalno
analizo bodo za preveritev H1 in H2 vključeni še tabelarni in grafični prikazi ukrepov za
posamezna obdobja. Prvi dve hipotezi bosta še kvalitativno podkrepljeni z izvedenim
intervjujem.
V slovenskem prostoru je na področju trga dela temeljni pravni akt Zakon o urejanju trga
dela, ki je bil sprejet v oktobru 2010 in je nadomestil dosedanji Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je urejal področje zaposlovanja polnih 20 let.
Zakon je začel veljati 27. oktobra 2010, uporablja pa se od 1. januarja 2011. Ravno del
določb, ki se nanašajo na ukrepe APZ pa se je začel uporabljati s 1. januarjem 2012.
Vzporedno je bil sprejet tudi Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki
se je kot posledica zakona ravno tako začel uporabljati s 1. januarjem 2012, kar pomeni,
da smo v prehodnem obdobju, ko se uvajajo novi ukrepi in programi APZ.
Namen in hkrati cilj magistrskega dela je celostna obravnava področja izvajanja in
vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja s poudarkom na izvajalcih in
uporabnikih storitev. Tu mislim na vse organizacije, ki se tudi v okviru širšega
mednarodnega prostora dotikajo pravic in obveznosti izhajajočih iz narave dela,
zaposlovanja in trga dela. Kakor imam v mislih institucije oziroma organizacije kot osebe
javnega ali zasebnega prava, se temu pridruži še vrsta pravnih aktov, ki tvorijo skupek
celotne delovnopravne materije. Vsebinsko bom v nalogo poleg pravnega, umestila še
organizacijski, ekonomski in širši družbeni vidik.
Cilj naloge je tudi izdelati nazorno shemo celotnega poteka postopka vključevanja v
programe APZ in kasnejše evalvacije ter mednarodne primerjave s Španijo in Italijo in na
tej podlagi izpeljati zaključke ter morebitna priporočila vezana na zastavljene hipoteze.
Med cilje, ki sem si jih zastavila, sodi tudi vsebinska opredelitev razlik med ZUTD in ZZZPB
ter kritična ocena in mnenje.
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Zaradi spremembe sistema in prehoda Slovenije v tržno gospodarstvo, so se razmere na
slovenskem trgu delovne sile v zadnjih dvajsetih letih zelo spremenile. Iz relativno polne
zaposlenosti in sistema neposredne varnosti smo prešli v popolnoma spremenjeno
situacijo z izrazitim povečanjem stopnje brezposelnosti. Področje zaposlovanja je postalo
izrazito aktualno, kar je posledično privedlo do velike popularizacije. Iz tega izhaja, da je s
tega področja izredno veliko napisanega tako v obliki knjig, učbenikov, člankov, razprav,
strokovnih srečanj, diplomskih, magistrskih in tudi doktorskih nalog, kakor tudi
vsakodnevnega osveščanja prebivalcev preko medijev.
O programih aktivne politike zaposlovanja je na voljo izredno veliko statističnih podatkov
in analiz ter komentarjev, nisem pa zasledila raziskave, ki bi celostno obravnavala
postopek vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kakor tudi ne obravnave
tematike vezane na evalvacijo programov. Nova zakonska ureditev področja pa je
dejansko skoraj še neraziskana in v tem kontekstu bom skušala vsebinsko opredeliti
glavne spremembe, ki jih ZUTD prinaša na področju APZ.
Magistrska naloga bo temeljila na študiju domače in tuje literature, člankov in zakonodaje
z opisom raziskovalne tematike in področja APZ pri čemer bom uporabila metodo
deskripcije, delno pa tudi metodo kompilacije s citiranjem in povzemanjem tujih in
domačih avtorjev. Na ta dejstva bom oprla tudi zgodovinsko metodo s katero bom opisala
razvoj in izvor dokumentov ter organizacij iz preteklosti in njihovo zaporedje nastajanja.
Skozi celotno nalogo se bosta prepletali tudi metodi analize in sinteze kot pripomoček za
pridobitev sklepnih ugotovitev.
V empiričnem delu naloge bom določene podatke s pomočjo statistične metode grafično
in tabelarno prikazala.
Prvo hipotezo bom v raziskovalnem delu tudi kvalitativno podkrepila z intervjujem, ki ga
bom izvedla na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Koper. Intervju bom izvedla
s strokovnimi delavci, in sicer z vodjo Urada za delo, vodjo programov APZ in dvema
svetovalcema zaposlitve. Težave, s katerimi se strokovni delavci srečujejo, mi bodo
približale odraz stanja v praksi in te bom vključila v komentar prve hipoteze. Proučila bom
vse pravne vire od zakonov, pravilnikov in navodil, ki urejajo postopke vključevanja v
programe APZ ter na osnovi teh ugotovitev in v povezavi z ugotovitvami, pridobljenimi z
intervjujem skušala, potrditi ali zavreči hipotezo.
Za preveritev ter dokazovanje druge hipoteze bom uporabila deduktivno metodo, s katero
bom skušala iz splošnih dejstev, pridobljenih na podlagi statističnih podatkov Zavoda RS
za zaposlovanje ter na temu temelječih analiz, pridobiti konkretne podatke o izvajanju
programov v preteklih nekaj letih. Na podlagi tako pridobljenih podatkov bom opredelila
učinkovitost posameznih programov in jih primerjalno ovrednotila z novimi programi, ki jih
uvaja ZUTD. Učinkovitost in sistematičnost nove zakonodaje bom ovrednotila tudi z
analizo zakonskih določb, ki se nanašajo na področje nadzora in evalvacije programov. Za
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sklepne ugotovitve bom kot pripomoček uporabila še komentarje, pridobljene na podlagi
intervjuja.
Pri tretji hipotezi bom na podlagi induktivne in deduktivne metode z obrazložitvijo dejstev
in pravnih podlag podala zaključne ugotovitve primerjave ukrepov v Sloveniji s Španijo in
Italijo.
Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na teoretični in empirični del in skupno
predstavlja osem temeljnih poglavij.
Uvod je namenjen opredelitvi problema, namena in ciljev magistrskega dela. Kot temelj za
dosego postavljenih ciljev pa sta v tem delu predstavljene tudi postavljene hipoteze ter
metode raziskovanja. Opredelila sem še oceno dosedanjih raziskovanj ter prikaz strukture
magistrskega dela po poglavjih.
Drugi del namenjam opisu in predstavitvi temeljnih pojmov, ki označujejo družbene
pojave na področju zaposlovanja.
V tretjem in četrtem poglavju je opis osredotočen na mednarodno in notranjo pravno
ureditev zaposlovanja s poudarkom na razmerju v ureditvi med Evropsko unijo in
Slovenijo. V tem sklopu skušam zajeti celotno zakonodajo, ki se na kakršen koli način
dotika področja trga dela, zaposlovanja predvsem pa področja APZ.
V petem poglavju obravnavam pojmovno opredelitev APZ ter zgodovino njenega razvoja.
Predstavljeni so strateški cilji in »Smernice za izvajanje ukrepov APZ« ter »Načrt izvajanja
ukrepov APZ«. Na podlagi veljavnega kataloga ukrepov APZ sledi opis programov v
izvajanju, ciljnih skupin in ostalih ukrepov na trgu dela.
Šesto poglavje namenjam podrobnemu opisu postopka od vključitve posameznika v
program do opredelitve statusa osebe, torej vstopnih pogojev za začetek postopka ter
celotne nadaljnje obravnave. Pri tem razširjeno namenjam posebno pozornost področju
ugotavljanja smiselnosti za vključitev v program, saj je ta ključnega pomena za doseganje
zastavljenih ciljev oziroma uspešnega zaključka programa. Sledi opis priprave in podpisa
zaposlitvenega načrta ter opis procesnih dejanj v primeru odklonitve podpisa. Na koncu
opisujem še zadnjo fazo postopka, to je sklenitev in podpis pogodbe oziroma napotnice
ter posebnosti vključevanja v nekatere programe. Poglavje zajema še opis denarnih
prejemkov in stroškov v času vključenosti v ukrepe, nadzor nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ter vlogo osebnega svetovalca in drugih strokovnjakov v postopku obravnave.
Opredelila sem tudi izvajalce ukrepov, med katere kot najpomembnejši sodi Zavod RS za
zaposlovanje. Na podlagi tovrstnega postopka vodi ZRSZ evidenco oseb vključenih v
programe APZ ter še nekatere vrste drugih evidenc, katerih opis zaradi vsebinske
povezanosti zajemam v tem poglavju.
Sedmo poglavje je namenjeno raziskavi razvoja aktivne politike zaposlovanja, v katerem
zajemam opis spremljanja in vrednotenja ter vrste nadzora nad izvajanjem ukrepov,
preverjanju namenske uporabe sredstev, torej celotnemu postopku evalvacije. Kot
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zanimivost podajam še izsledke Računskega sodišča RS pri izvajanju nadzora nad
Ministrstvom, pristojnim za delo in ZRSZ ter mednarodno primerjavo ukrepov APZ. V tem
delu preverjam zastavljene hipoteze z opisom in analizo pridobljenih rezultatov. Prispevek
ovrednotim z lastno kritično oceno in spoznanji. Sklepne ugotovitve in priporočila so na
podlagi rezultatov raziskave moj prispevek k stroki.
Zaključne ugotovitve in sklepne misli povzamem v zadnjem, osmem poglavju.
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
Za razumevanje obravnavane tematike s področja aktivne politike zaposlovanja je
smiselno najprej predstaviti temeljne pojme o delu, zaposlenosti, zaposljivosti in
brezposelnosti.

2.1 DELO
Pojmovanja o delu so se z razvojem družbe spreminjala in postopoma postala sestavina
določenih znanstvenih disciplin zato jih ni mogoče enoznačno opredeliti.
»Delo navadno opredeljujemo kot smotrno in zavestno človeško dejavnost, to pomeni, da
je delo namerna in k nekemu določenemu cilju usmerjena dejavnost. Naravoslovne vede
pojmujejo delo v najširšem smislu, saj je delo dejavnost človeka, živali in naravnih sil. V
ekonomiji je delo zavestno načrtovana dejavnost, katere namen je pridelovanje dobrin
zaradi zadovoljevanja človekovih potreb. Sociologi pojmujejo delo kot zavestno,
univerzalno in organizirano človeško dejavnost, s katero se človek potrjuje kot generično
bitje, s tem ko v danih družbenih razmerah ustvarja duhovne in materialne dobrine, ki
služijo za zadovoljevanje človekovih potreb, za psihologijo pa je delo izrazita funkcija
zavesti. Za organizacijsko znanost je delo vzajemno sodelovanje človeka in delovne
priprave s predmetom dela pri opravljanju delovne naloge v delovnem sistemu« (Brejc,
2004, str. 15–16).
V okviru posameznih znanstvenih disciplin se pojavljajo teoretiki in avtorji, ki pojem dela
opredeljujejo s svojega zornega kota. Marx meni (1961, str. 202), da je človek rezultat
lastnega dela, da je človek stvaritelj samega sebe. Marxu gre torej za delo človeka,
konkretnega človeka, ne pa za delo kot delo. Delo je opredelil kot proces menjave med
človekom in naravo, to je proces v katerem človek s svojo dejavnostjo posreduje,
uravnava in kontrolira menjavo snovi med seboj in naravo. Da bi si človek prisvojil
naravno snov v taki obliki, ki bi bila uporabna za njegovo življenje, spravlja v gibanje
naravne sile, ki pripadajo njegovemu telesu. Če sledimo Marxovi analizi procesa dela, ki jo
je razgrnil v kapitalizmu, odkrijemo tri temeljne elemente dela (Marx, 1961, str. 202):
a) delo kot smotrna dejavnost, kar pomeni naravnanost k cilju in predvidevanje cilja
kot tipično lastnost človekovega dela, ki tudi ločuje človeško delo od dela živali;
b) predmeti dela, to so zunanji predmeti na katere človek učinkuje s svojim delom v
procesu proizvodnje, da bi jih ločil od narave ali predelal za svoje potrebe in
c) sredstva za delo (delovna orodja), ki jih delavec postavi med sebe in predmete
dela ter jih uporablja za prevodnike svoje dejavnosti na ta predmet.
Hegel (1977, str. 213) pojmuje delo kot izpričujoče se bistvo človeka. Edino delo, ki ga
pozna in priznava, je abstraktno duhovno delo.
Kapitalizem potrebuje za svoj razvoj predvsem presežek prebivalstva, ki ga lahko poceni
najema na trgu dela. Delo naj bi bilo samo sebi namen. Kapitalistični gospodarski red
8

potrebuje predanost »poklicu«8, se pravi služenju denarja, ta pa pomeni nekakšno
razmerje do zunanjih dobrin (Weber, 1988, str. 59).
Po Fleretu (2001, str. 86) je razlika med filozofskim in ekonomskim pojmovanjem v tem,
da filozofski pomen pojmuje človeka kot subjekt, kot ustvarjalca, ekonomski pomen pa
pojmuje človeka kot element v proizvodnji skupaj s sredstvi, odnosi, izdelki ... Po prvem
pomenu je torej človek samostojno, ustvarjalno bitje, po drugem pa je povezan s
strukturo procesa proizvodnje9.
Delo je vir družbenega bogastva in posledično tudi bogastva vsakega posameznika. Poleg
tega je pomembno omeniti, da so delovne organizacije v središču institucionalnih
sistemov sodobnih družb. Zato ni odveč trditev, da daje kakovost delovnega življenja
neizbrisen pečat celotnemu življenju posameznika ter da ima kakovost dela, ki ga
posameznik opravlja, odlično mesto pri dojemanju kakovosti življenja posameznika
(Svetlik, 1991, str. 19).
»Delo je človeška dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za življenje.
Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v
organiziran proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo. Sodobne
pravne ureditve ne določajo razlik med fizičnim in umskim delom ter intelektualno
ustvarjalnostjo posameznikov. Vse pravne ureditve priznavajo delu pomen dobrine, na
kateri sloni sodobna družba. Vrednotenje te dobrine pa ni povsod enako. Ponekod je delo
v ustavi posebej omenjeno, drugje pa le posredno.10 V vseh primerih je delo ustavno
zavarovano, podobno kot so zavarovane druge najpomembnejše dobrine, kot so
človekove svoboščine in pravice, lastnina in druge« (Vodovnik, 2001, str. 9).
V zvezi z vsem naštetim lahko sklenem, da ima delo za človeka zelo velik pomen saj si
posameznik z delom ustvarja sredstva za preživetje sebe in odvisnih družinskih članov, z
8

Poklic je kompleksen pojem, ki je vsebinsko povezan s pojmi izobrazba, usposobljenost, kvalifikacija, naziv,
delo, delovno mesto in zaposlitev. V vsakdanjem življenju se uporablja za označevanje neenakih pomenov kar
lahko povzroča neuspešno načrtovanje izobraževanja, nepravilno ugotavljanje poklicnih potreb v širšem okolju
oziroma na trgu dela. V ta namen je v okviru EU nastal standard za klasifikacijo poklicev poimenovan ISCO88, ki državam članicam omogoča poenoteno vodenje podatkov na področju dela in poklicev (predvideno je
razvrščanje poklicev na štirih ravneh glede na zahtevnost dela in potrebno znanje oziroma izobrazbo). Avtorja
Svetlik in Vodovnik (1996, str. 13) obravnavata poklic z vidika razmerja med ponudbo (vključuje aktivno osebo
z delovnimi sposobnostmi, spričevali in izkušnjami) in povpraševanjem (pojavljajo se delovna mesta s
pričakovanimi zahtevami in pogoji dela). Torej se poklic ne označuje samo s formalno pridobljeno izobrazbo
ampak tudi z usposabljanji, dokvalifikacijami in drugimi znanji (z enako izobrazbo lahko opravljamo različne
poklice). Na tej podlagi je bila z upoštevanjem priporočil standarda ISCO-88 v Sloveniji konec leta 1997
narejena Standardna klasifikacija poklicev (Gazvoda, 1998, str. 125–126).
9

»V filozofskem pomenu besede je delo zavestna dejavnost, pri kateri si človek prizadeva osvojiti svobodo, se
potrditi kot ustvarjalno bitje, se izraziti, samoaktualizirati in se samo – realizirati (samouresničiti)« (Flere,
2001, str. 86).
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Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju URS) se tematike dela dotika na več mestih, vendar le posredno
(URS, 2., 5., 14., 21., 49., 57., 66., 74., 76., 77. člen).
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delom si ustvarja ugled, kar mu prinaša zadovoljstvo, krepi kreativnost in spodbuja nove
izzive. Delo pomembno vpliva na posameznikovo zdravje in kvaliteto življenja.
Uravnoteženost vseh teh vidikov pa ima bodisi pozitiven ali negativen učinek na
zagotavljanje družbenih potreb in delovanja družbe kot celote.

2.2 ZAPOSLENOST
Zaposlenost ali zaposlitev je pomembna oblika institucionalizacije dela, ki predstavlja
družbeno priznano in varno obliko proizvodnje in zato poteka v formalni ekonomiji.
Delavec se zaposli s prodajo delovne sile na trgu dela (Rojšek et al. v: Uršič, 2004, str.
152).
»Pravne ureditve sodobnih držav urejajo različne oblike organizacij, v katerih se lahko
opravlja delo11.« Organizacija lahko začne delovati šele potem, ko se v njej zaposlijo
osebe, ki s svojim delom zagotovijo izvajanje dejavnosti in uresničevanje ciljev
organizacije. Vključitev posameznikov v delovni proces prinaša tem osebam različne
individualne in kolektivne pravice, obveznosti in odgovornosti. Zaposleni so lahko deležni
ugodnosti dobrega poslovanja organizacije kakor tudi tveganja njenega neuspeha.
Neuspeh podjetja namreč opravičuje odpovedi pogodb o zaposlitvi, kar ogroža trajnost
zaposlitve delavcev, ki je z njihovega vidika pomembna in zato pravno posebej
zavarovana dobrina. Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno s
pravili delovnega prava12 (Vodovnik, 2001, str. 9–10).
Zaposlenost ima dvojni pomen. Za delavca pomeni dohodek, gradnja osebnih
sposobnosti, zadovoljstvo z delom in družbeni status, za družbo pa je glavni izvor
bogastva (Nesporova, 2000, str. 191). Zaradi tega imajo cilji zaposlovanja pomembno
mesto v ekonomski in socialni politiki. Zaposlenost se povezuje s pojmom socialna
vključenost v obliki boja proti revščini in diskriminaciji, saj zagotavlja socialno varnost.
Opravljati določeno delo za plačilo ne pomeni biti tudi zaposlen. Razlika je v tem, da
zaposlitev vključuje zavarovanje za različna tveganja (Novak et al., 2005, str. 137).
Vodovnik (2006, str. 16) v svoji knjigi Poglavja iz delovnega in socialnega prava omenja,
da je bila v preteklosti med ustavnimi pravicami RS posebej omenjena pravica do dela, ki
je bila obravnavana kot pravica vsakogar, da mu država zagotovi vključitev v delo ter
trajnost zaposlitve. Te pravice v praksi ni bilo mogoče v celoti zagotavljati, zato je bila
njena narava označena kot »programsko načelo.« Namreč prehod na tržno gospodarstvo
je odpravil možnosti za zagotavljanje te pravice, zato je nova ustavna ureditev ne omenja
več. Možnosti za zagotavljanje zaposlitve ter ohranjanja trajnosti zaposlitve so v procesu
globalizacije trgov produkcijskih tvorcev vedno manjše.
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Tu mislimo na organizirano delo, ki se ga opravlja v organizacijah, ki delujejo na področju gospodarstva in
negospodarstva ter v državnih organih.
12

Ta pravila veljajo samo za delavce v delovnem razmerju (obstajati morajo elementi delovnega razmerja), za
ostale, ki pa niso zaposleni, veljajo pravila civilnega pogodbenega prava.
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Sodobne države so usmerjene k zagotavljanju višje izobrazbene ravni prebivalstva, torej k
izobraževanju in usposabljanju ter vseživljenjskemu izpopolnjevanju zaposlenih in
brezposelnih. Torej je država vsakemu posamezniku dolžna zagotoviti čim boljše pogoje in
čim višjo stopnjo zaposljivosti. Velika Britanija skrbi za prilagajanje za življenje po univerzi
ter kontinuiteto med študijem in prakso že v času izobraževanja. V času globalizacije in
tehnoloških sprememb je pritisk na diplomante bistveno večji kot prej, tudi pričakovanja
delodajalcev so visoka. V tem pogledu se je država soočila z odzivi na trgu dela in zato
dodatno vlaga v vsakega posameznika že v času študija (Helyer, 2011, str. 95–105).
V ta namen so v zadnjem času čedalje bolj v ospredju tako imenovane atipične oblike
zaposlitve (zaposlitev za določen čas, krajši delovni čas, začasno in občasno delo ...).
Govorimo o fleksibilnih oblikah zaposlovanja, ki prinašajo različne stopnje varnosti
zaposlitve in različne stopnje socialne varnosti, torej določene prednosti kakor tudi
slabosti. Prednostno omogočajo lažje usklajevanje zasebnega življenja ter olajšujejo vstop
in izstop iz trga dela, večjo prožnost trga dela, zmanjševanje brezposelnosti (predvsem
dolgotrajne), slabosti pa vidimo v nižjem dohodku, manjši možnosti razvoja kariere in
napredovanja ter manjši socialni varnosti.
Vsaka država strmi k čim višji stopnji zaposlenosti svojega prebivalstva, saj je to ugoden
kazalec ekonomske in družbene uspešnosti neke države. Stopnja zaposlenosti je
definirana kot razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom.
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) jemlje kot delovno aktivno
prebivalstvo aktivne po anketi o delovni sili (v nadaljevanju ADS), torej osebe, ki so v
zadnjem tednu opravljale kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, ali
imele status zaposlene ali samozaposlene osebe, čeprav niso delale. Kot delovno
sposobno prebivalstvo pa (v skladu z navodili Mednarodne organizacije dela, ang. ILO)
določa vse prebivalstvo v starosti 15 let in več. Eurostat upošteva kot stopnjo zaposlenosti
razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom v starosti 15–64 let.
Razvite in socialno usmerjene družbe si prizadevajo ustvariti pogoje za doseganje ravni
polne zaposlenosti. Pravica do dela je bila omenjena že s splošno deklaracijo o pravicah
človeka iz leta 1948 kot tudi v paktu Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN)
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, ki je bil ratificiran leta 1971.
Omenja jo Evropska socialna listina iz leta 1961. Ta pravica nalaga obveznost državam, da
zagotavljajo ugodne možnosti za zaposlovanje na njihovem območju, predvsem pravico
do dela in pravico do proste izbire poklica. Obe pravici obravnava tudi več aktov
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD), med katerimi sta posebej pomembni
dve konvenciji, to je konvencija MOD številka 12213 o politiki zaposlovanja ter konvencija
MOD številka 16814 o spodbujanju zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo.
13

Konvencija MOD št. 122 je bila sprejeta 9. julija 1964, veljati pa je začela 15. julija 1966. Temeljni namen te
konvencije je polna, produktivna in svobodno izbrana zaposlitev kot glavni cilj družbenega razvoja ter težnja k
aktivni politiki zaposlovanja. Več o tem na str. 24.
14

Konvencija MOD št. 168 je bila ratificirana leta 1988. Podrobneje razloženo na str. 26–28.
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Konvenciji med drugim omenjata dolžnost države, da ustvarja ugodne možnosti za
zaposlovanje. Pomembna je konvencijska zahteva, da država pred sprejetjem ukrepov
politike zaposlovanja opravi ustrezna posvetovanja s socialnimi partnerji. Omenjeni
konvenciji ter drugi akti MOD določajo tudi obveznost držav, da skrbijo za poklicno
usmerjanje, izobraževanje ter za brezplačni sistem posredovanja dela preko služb za
zaposlovanje (Vodovnik, 2001, str. 11).
Ves čas je temu sledila tudi EU, ki si je leta 2000 postavila cilj, da bo do leta 2010 postala
najkonkurenčnejše, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. S tem želi
EU doseči večjo socialno kohezijo, trajnostno gospodarsko rast in več delovnih mest.
Načrt za dosego tega cilja imenujemo lizbonska strategija (Evropska komisija, 2011). 1.
decembra 2009 je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, ki je med drugim uvedla socialno
klavzulo po kateri pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti EU upošteva
zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem
ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, visoko stopnjo izobraževanja
in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Pri tem ni omenjena polna
zaposlenost, temveč visoka stopnja zaposlenosti.
Postavljenih je pet novih ciljev strategije Evrope do leta 2020 pri čemer bi omenila le dva.
Evropa želi doseči 75-odstotno zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20–64 let
ter na področju izobraževanja postavljen cilj, da bi manj kot 10 % mladih zapustilo
šolanje ter vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom doseglo visokošolsko izobrazbo. EU si
med drugim postavlja za cilj tudi vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih
prebivalcev (Portal Evropske unije, 2011). Za njihovo dosego je potrebna tako
pripravljenost evropskih voditeljev in institucij, kakor usklajena zavzetost vse Evrope,
vključno s socialnimi partnerji in civilno družbo, za kar se odgovorno zavzema in sledi tudi
Slovenija.

2.3 ZAPOSLJIVOST
Zaposljivost je širok in ne zelo natančno definiran pojem, ki ga je v grobem mogoče
razumeti kot možnost, da se bo ali bi oseba zaradi svojih znanj, spretnosti in različnih
drugih individualnih lastnosti lahko sorazmerno hitro in brez večjih težav zaposlila.
Poenostavljeno rečeno, zaposljivost pomeni privlačnost posameznika za delodajalca in
predstavlja skupek znanj, spretnosti, izkušenj in drugih lastnosti, ki jih delodajalci iščejo
oziroma zahtevajo pri kandidatih za zaposlitev (Trbanc v: Kramberger, 2007, str. 38).
Naj omenim nekatere definicije tujih avtorjev. Buck in Barrick (1989, str. 29–32) sta glede
zaposljivosti že zgodaj menila, da so to vse tiste lastnosti delavca, ki ga mimo njegovih
tehničnih kompetenc delajo primernega za delodajalca. Poudarek dajeta na osebne in
socialne veščine, ki povečujejo zaposljivost. Korver in Oeij (2004, str. 9) govorita o
zaposljivosti kot o pogoju za zaposlenost. Njuna definicija je osredotočena na sposobnost
ljudi, da jim med delovno kariero in v novih razmerah uspe brez večjih težav pridobiti
novo delo za lastno preživetje.
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Že konec prejšnjega tisočletja je Jeremy Rifkin opozarjal, da se zaradi novih tehnologij in
posledic informacijske revolucije narava dela spreminja, kar bo privedlo do radikalnega
zmanjšanja delovnih mest. Meni, da tudi najcenejši delavci v svetu verjetno ne bodo
cenejši od tehnologije, ki jih bo sproti zamenjevala. V 21. stoletju bodo vse več telesnega
in umskega dela opravljali cenejši in učinkovitejše misleči stroji, kar bo privedlo do
zmanjšanja potrebe po delovni sili. Rifkin predvideva, da bo leta 2050 za upravljanje in
delovanje tradicionalne industrijske sfere morda potrebnih le 5 odstotkov odraslega
prebivalstva. Tako bodo nova delovna mesta veliko bolj elitna, kar bo zahtevalo nove
poklicne spretnosti, zlasti na bolj prefinjenem področju znanja. Kljub temu meni, da še
vedno imamo na voljo več načinov spoprijemanja s prihodnostjo zaposlovanja, kar pa
zahteva preskok človeške domišljije, to je pripravljenost, da ponovno razmislimo o naravi
dela in raziščemo alternativne načine, na katere bi ljudje v 21. stoletju lahko definirali
svojo vlogo in prispevek v družbi (Rifkin, 2007, str. 25–27). V nadaljevanju bomo kot
zanimivost videli, da iz enakih izhodišč izhajajo tudi definicije domačih avtorjev.
Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Je sposobnost oziroma kompetentnost ljudi, da jim
med delovno kariero in v novih razmerah, kjer je čedalje manj ugodnih, varnih in
vseživljenjskih zaposlitev, uspe brez večjih težav pridobiti novo delo za lastno preživljanje.
Problem zaposljivosti je, da ima to sposobnost veliko ljudi slabše razvito in da je na vse
bolj tveganih trgih dela navzoča vrsta ranljivih skupin15, ki imajo z iskanjem zaposlitve
težave (mladi, iskalci prve zaposlitve, starejši, nižje izobraženi, invalidi in druge ranljive
skupine oseb). Del teh težav se lahko rešuje na osebni ravni, s povečevanjem
individualnih sposobnosti, del pa s prilagajanjem podsistemov držav (reforme sistemov
izobraževanja, usposabljanja in socialnega zavarovanja) (Kramberger in Pavlin, 2007, str.
13).
Kot tipičen primer take reforme v Sloveniji je uvedba novega Zakona o urejanju trga dela,
ki spreminja odnos države do politike zaposlovanja, kar je razvidno že iz samega naslova
zakona pa tudi iz njegove sistematike. Medtem ko so bile v starem Zakonu o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti na prvem mestu izpostavljene pravice iz
zaposlovanja za primer brezposelnosti, so v novem zakonu uvodoma izpostavljene storitve
za trg dela ter aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) (Belopavlovič, 2010, str.
636).
Kot je zapisal zakonodajalec, sta namen in cilj ZUTD hitrejše ukrepanje države na trgu
dela, kar predvideva z vzpostavitvijo vseživljenjske karierne orientacije, natančno
opredelitvijo postopka posredovanja zaposlitve ter povečanjem varnosti iskalcev

15

Tovrstnega problema se zaveda tudi OZN, ki je v okviru Komisije za socialni razvoj v letu 2002 razpravljala
o položaju invalidov in starejših ter njihovih potencialih, prednostih za družbo ter možnih rešitvah. Argentinski
predstavnik Domingo Cullen je poudaril, da je staranje prebivalstva velik izziv za države, pri tem pa je
pomembno, da ne upoštevamo samo sedanje stanje, ampak tudi prihodnja demografska gibanja. Predvsem
poudarja, da je potrebno zagotoviti ustrezne sisteme pokojninskega zavarovanja ter ustvariti zaposlitvene
možnosti tem ranljivim segmentom družbe (M2 Presswire, 2002).
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zaposlitve. Ta naj bi se med drugim zagotavljala tudi z ukrepi APZ, katerih namen je
doseganje večje stopnje zaposljivosti (Belopavlovič, 2010, str. 636).
ZRSZ meri zaposljivost kot čakalno dobo, ki pomeni čas od prijave v evidenco
brezposelnih do zaposlitve. Čakalna doba se meri individualno in po posameznih
kategorijah brezposelnih oseb glede na njihove lastnosti, kot so spol, starost, stopnja
izobrazbe, poklicna skupina ... Čakalna doba brezposelnih oseb nam kaže koliko časa je
oseba iskala zaposlitev ob predpostavki, da je oseba, ki je prijavljena v evidenco aktivni
iskalec zaposlitve16. Po času iskanja zaposlitve ZRSZ tudi določa ali je oseba lažje ali težje
zaposljiva. Svojo zaposljivost lahko izmeri vsak sam od trenutka, ko je na razpolago na
trgu dela (ko posameznik dejansko začne iskati zaposlitev) do dejanske zaposlitve oziroma
sklenitve pogodbe o zaposlitvi (ko sklene pogodbo o plačanem delu).

2.4 BREZPOSELNOST
»Brezposelnost med prebivalstvom je družbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v državi
in na občutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom glede možnosti za zaposlitev in
ustvarjanje dohodkov z delom« (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 15).
S pojmom brezposelnosti se označuje družbeno in individualno stanje na katero vplivajo
določeni zunanji in notranji dejavniki ter objektivne in subjektivne okoliščine. Poznamo
različne vzroke za nastanek brezposelnosti (gospodarski, tehnološki ali človeški), ki nam
posledično določajo različne vrste brezposelnosti. Poznamo ciklično, sezonsko, tehnološko,
strukturno in frikcijsko brezposelnost17.
Družbena razsežnost brezposelnosti18 je odvisna od splošnega obsega brezposelnosti,
njenega povprečnega trajanja, od starostne in poklicne strukture, kakor tudi od
razporeditve gostote brezposelnosti. Ta razsežnost ima za družbo in posameznika
ekonomske in socialne posledice (zmanjšanje bruto družbenega produkta, zaviranje
gospodarske rasti, izguba človeških potencialov, zvišanje socialnih izdatkov, socialna
izključenost posameznika ...).

16

ZRSZ ugotavlja, da se osebe prijavljajo v evidenco brezposelnih oseb tudi iz drugih razlogov, ki ne pomenijo
zaposlitve ampak zgolj uveljavljanje določenih pravic. V kolikor se v procesu posredovanja v zaposlitev
ugotovi, da oseba odklanja zaposlitev ali aktivnosti, s katerimi bi povečala svojo zaposljivost, se osebo črta iz
evidence brezposelnih oseb iz razloga neaktivnosti.
17

Več o tem v Bubnov-Škoberne, Anjuta (1997). Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne. Uradni list RS,
Ljubljana, str. 16.

18

Na 50. zasedanju Komisije za socialni razvoj je letos februarja namestnik generalnega sekretarja Združenih
narodov Asha-Rose Migiro dejal: »Svet se sooča s hudo krizo delovnih mest.« Zadnji statistični podatki iz
Mednarodne organizacije dela (ILO) kažejo, da je vsak tretji delavec na svetu bodisi brezposelen ali živi v
revščini. Več o tem v članku: Kamrul, Idris (2012). The biggest question we've got for this decade. New
Straits Times. Št. 8, str. 22.
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Brezposelnost velikokrat označujemo tudi s pojmom nezaposlenost, ki je lahko želena ali
nezaželena. V primeru želene nezaposlenosti posameznik, ki ima možnosti, da se zaposli,
tega iz določenega razloga ne želi. Nezaželena nezaposlenost pa je v primerih, ko
posameznik želi in išče zaposlitev, pa je ne uspe pridobiti. Nezaposlenost predstavlja
enega od pomembnih stresnih dejavnikov v življenju posameznika. Frustracija, ki jo to
stanje lahko povzroči, ima pogosto negativne posledice za posameznikovo psihično in
telesno zdravje. (Žorga in Poljšak-Škrban v: Dekleva et al., 2007, str. 20). KavarVidmarjeva (1994, str. 8) ugotavlja, da posamezniki pogosto preživljajo izredno hude
krize, ki se kažejo v psihičnih in osebnih stiskah, občutkih nemoči in neperspektivnosti,
depresije in celo poskusih samomora.
»Ker je brezposelnost pomembno socialno tveganje, jo je treba čim bolj preprečevati«. Ta
cilj skušamo zasledovati z ustreznimi predpisi, ki urejajo dejavnost zaposlovanja in
ustrezne oblike vključevanja iskalcev zaposlitve v delovne procese. Za učinkovito
zaposlovanje, ki sorazmerno zagotavlja trdnost zaposlitve, se v svetu in tudi pri nas
usmerja velika pozornost programom APZ s katerimi države lajšajo krizna obdobja
brezposelnosti (Vodovnik v: Možina et al., 2002, str. 330).
Obseg in stopnjo brezposelnosti v državi se meri na dva načina. Prvi način je poimenovan
kot stopnja registrirane brezposelnosti pri kateri se primerja delež registriranih
brezposelnih s skupino pridobitno aktivnih oseb. Drugi način merjenja pa temelji na
metodologiji (usklajuje jo Eurostat), določeni za statistično spremljanje zaposlenosti in
brezposelnosti v MOD in EU (statistična definicija je bila sprejeta v MOD in OZN19).
Po statistični definiciji so brezposelni tisti, ki (Bandelj, 2009, str. 10):
a) »brez dela«, torej niso zaposleni za plačo ali samozaposleni;
b) »trenutno na razpolago za delo«, kar pomeni, da so na razpolago za plačano
zaposlitev ali samozaposlitev v referenčnem obdobju;
c) »iskalci zaposlitve«, kar pomeni, da z določenimi aktivnostmi (prijava pri javni
službi za zaposlovanje, prijava na objavljena delovna mesta) v določenem obdobju
poskušajo dobiti plačano zaposlitev ali samozaposlitev.
Stopnja brezposelnosti se po metodologiji MOD ugotavlja na temelju anketiranja
izbranega vzorca gospodinjstev, kar se poimenuje »anketna brezposelnost«20.
V Sloveniji merijo brezposelnost po obeh načinih, in sicer se ugotavlja stopnja registrirane
brezposelnosti in stopnjo anketne brezposelnosti (ankete o delovni sili). Definicijo
brezposelne osebe določa Zakon o urejanju trga dela v 8. členu. Za tako osebo se šteje
19

Več o tem v Hussmanns, Ralf, Merhan, Farhad, Varmā, Vijaya (1990). Surveys of economically active
population, employment, unemployment and undremployment: and ILO manual of concepts and methods.

International Labour Office, Geneva.
20

»Anketna brezposelnost« je mednarodno primerljiva, vendar gre pri tem sistemu le za ocene. Nekateri
avtorji ugotavljajo, da ne izraža realnega stanja na trgu dela.
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iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je
pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug
izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju, ni samozaposlen, ni
poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter
zavodu, ni kmet, ni upokojenec in nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca
izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. Brezposelne osebe so lahko tudi tujci z
osebnim delovnim dovoljenjem in prejemniki denarnega nadomestila za čas prejemanja
tega nadomestila, kakor tudi udeleženci izobraževanja ob delu, ki so prijavljeni na zavodu
zaradi uveljavljanja pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Državljani držav
članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije pa so v pravicah
in obveznostih izenačeni s slovenskimi državljani.
Pred tem veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je za
brezposelne osebe določal premoženjski kriterij za samozaposlene osebe, lastnike in
solastnike gospodarskih družb oziroma kmetijskega ali gozdnega zemljišča, kar je med
drugim tudi povzročilo porast števila brezposelnih in povečanje stopnje registrirane
brezposelnosti. Že leta 1991 je stopnja registrirane brezposelnosti presegla stopnjo
anketne brezposelnosti. To lahko pojasnjujemo z dejstvom, da je s slabšanjem stanja na
trgu delovne sile (manj prostih delovnih mest ter večja konkurenca za preostala delovna
mesta) registracija pri ZRSZ zagotavljala večjo varnost in denarna nadomestila, kakor tudi
druge bonuse, kot so dostop do ustreznih ukrepov APZ, zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve ... To dejstvo je vplivalo na množičen prehod
delovne sile, predvsem brezposelnih v neaktivnost, kar želi država s sprejetjem nove
zakonodaje popraviti (Ignjatović v: Svetlik et al., 2002, str. 17–29).
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3 MEDNARODNA PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA IN
DELA
Zahodne družbe so se po drugi svetovni vojni začele razvijati, sledila je obnova, ki je
prinesla kar nekaj bistvenih novosti tudi na področju države blaginje in socialne politike.
Sistem socialne varnosti se je po drugi svetovni vojni pa vse do konca šestdesetih let
razvijal v okolju navidezne polne zaposlenosti21, sorazmerno velike gospodarske rasti in
rastoče splošne blaginje. Družba je potrebovala nove politične in ekonomske odnose, ki
naj bi temeljili na participaciji delovne sile v procesih odločanja, in sicer v obliki
tripartitnega sodelovanja delodajalcev, delavcev in vlade. Pomanjkljivost celotnega
koncepta splošne blaginje in polne zaposlenosti je temeljila na brezmejni veri v
neustavljivem napredku in delovanju tržnih mehanizmov, ki naj bi sami poskrbeli za
sprotno reševanje nastajajočih socialnih problemov. Na tem temelju je nastala tudi
Evropska gospodarska skupnost (v nadaljevanju EGS22), ki je predvidevala približevanje,
harmonizacijo in povezovanje predvsem na ekonomskih temeljih, manj pa na socialnih.
Visoka stopnja zaposlenosti kot temeljna značilnost tega obdobja je v sebi skrivala veliko
težav. Na trgu delovne sile je bil prisoten razmeroma majhen delež za delo sposobnega
prebivalstva. Koncept ni obravnaval vseh potencialnih iskalcev in dovoljeval določeno
stopnjo brezposelnosti kar je pomenilo, da je šlo le za navidezno obdobje polne
zaposlenosti. Nadaljnja gospodarska rast ni več omogočala hkratnega zagotavljanja polne
zaposlenosti, zadovoljivega izboljšanja plač, delovnih pogojev in življenjskega standarda
za vse. Tako se je v začetku 70. let pojavil koncept maksimalne zaposlenosti23, ki je
poskušal koncept polne zaposlenosti prilagoditi novim razmeram na trgu delovne sile in v
družbi nasploh. Vzporedno s problemi na področju trga delovne sile so se pojavili še drugi
problemi povezani z okoljem, energijo, gospodarstvom, novimi tehnologijami,
demografskimi spremembami ... na katere so se morale države ustrezno prilagajati. Pojavi
se obdobje visoke brezposelnosti, ki se je ciklično še povečevala. Zaposlovalna in socialna
politika sta bili v takratnem času usmerjeni v pasivno politiko zaposlovanja, ki se je
ukvarjala predvsem z materialno dohodkovno podporo brezposelnim kateri sledi pojav
dolgotrajne brezposelnosti (brezposelnost, ki traja 12 in več mesecev). To kaže na
pomanjkljivosti delovanja trga delovne sile, ki kljub delovanju države blaginje prek
socialne politike in politike zaposlovanja, prinaša prehod v novo obdobje, v katerem so se
21

Polna zaposlenost (ang. Full employment) pomeni stanje gospodarstva v državi, kjer so vse ali skoraj vse
osebe, ki so pripravljene in sposobne za delo, zaposlene. Več o tem glej Drobnič, Sonja (1985). Polna
zaposlenost delovne sile. Družboslovne razprave, let. 2, št. 3, str. 31-42.
22

EGS je nastala na podlagi Rimske pogodbe iz leta 1957, vzporedno z njo je začela leta 1958 delovati tudi
Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljevanju EURATOM). EGS naj bi pomenila samo »temelje vse
tesnejši zvezi med narodi Evrope«.
23

Koncept maksimalne zaposlenosti je bil predlagan kot realistična alternativa polni zaposlenosti, ki temelji na
podmeni, da je določena stopnja brezposelnosti neizogibna in celo nujna za uspešno delovanje ekonomskega
sistema.
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posamezne države spoprijele na različne načine v interakciji z drugimi dejavniki (v
odvisnosti od ekonomskega, socialnega, kulturnega in zgodovinskega razvoja
posameznega družbenega sistema24). S povečanjem dolgotrajne brezposelnosti in
ugotovitvijo, da so dolgotrajno brezposelni čedalje bolj stigmatizirani s strani delodajalcev
kot nezaposljivi zaradi zastarelih strokovnih znanj, se pojavi koncept aktivne politike
zaposlovanja in povečanja fleksibilnosti delovne sile (pomoč brezposelnim pri pridobivanju
novih strokovnih znanj, s katerimi bi se ti čim prej spet vključili na trg delovne sile)
(Ignjatović, 2002, str. 5–17).
Potreba po aktivni vlogi države pri uresničevanju pravice do dela in na področju
zaposlovanja je bila teoretično urejena v mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih. Na to
ureditev so odločilno vplivale analize lorda W. H. Beveridgea (1944, str. 158) o socialni
varnosti in polni zaposlenosti25, ki zatrjuje, da se lahko množična brezposelnost prepreči s
primerno državno politiko brez poseganja v temeljne svoboščine in pravice posameznikov.
Cilj zaposlovanja je, da se prebivalstvu zagotovijo sredstva za življenje, dvigovanje
življenjskega standarda in odpravljanje brezdelja pri čemer morajo biti brezpogojno in
odgovorno spoštovane temeljne civilne, politične in ekonomske človekove pravice, kar naj
hkrati omogoča dolgotrajno stabilnost. Na vlogo države pri vzpostavljanju polne
zaposlenosti so pomembno vplivale tudi utemeljitve angleškega ekonomista J. M. Keynesa
(1957, str. 47), ki je zagovarjal državno intervencijo v gospodarstvu, namenjeno
spodbujanju zaposlovanja. Državna intervencija mora biti usmerjena v ustvarjanje
pogojev za dvig agregatnega povpraševanja in porabe kar spodbuja večji obseg
proizvodnje in posledično zviševanje zaposlenosti. Država naj bi imela vlogo vrhovnega
arbitra v usklajevanju javnih interesov z individualnimi interesi. Sodobni ekonomisti
zavračajo Keynesov model, ker ugotavljajo, da se polna zaposlenost z intervencijo države
sicer lahko dosega, vendar imajo ti ukrepi za posledico inflacijo in zmanjšano
produktivnost. Predlagajo predvsem rešitev v znižanju davkov in prispevkov za socialno
varnost, kar gospodarskim subjektom in posameznikom prinaša večji dohodek, posledično
pa vpliv na povečano povpraševanje in znižanje brezposelnosti. Na tem mestu se pojavi
kritika teoretikov v ZDA, ki se bojijo, da bi veliko znižanje davkov privedlo do državnega
deficita (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 63–65).
Pod vplivom stališč Beveridgea in Keynesa je bil cilj doseganja polne zaposlenosti
opredeljen v mednarodnih aktih v okviru Organizacije združenih narodov, Mednarodne
organizacije dela in na evropski ravni v Svetu Evrope kot primarni cilj v politiki države.

24

Eden izmed dejavnikov za nastanek dolgotrajne brezposelnosti sta lahko tudi »socialni in davčni dumping«
ter s tem povezan nastanek nelojalne konkurence na trgu dela. Že v preteklosti je Francija opozorila, da
Evropa ne more preživeti s takšno prakso, za kar obtožuje predvsem Veliko Britanijo (Mardsen, 1997, str. 8).
25

W. H. Beveridge definira polno zaposlenost kot stanje, ko je vedno na razpolago več prostih delovnih mest,
kot je brezposelnih oseb, tako, da je brezposelnost omejena na kratko obdobje in brezposelni lahko pričakuje,
da bo v kratkem času pridobil novo zaposlitev.
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Temu cilju je ves čas sledila tudi EU26, ki je z Lizbonsko pogodbo uvedla t. i. horizontalno
socialno klavzulo27 po kateri pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti EU
upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti28,
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, visoko stopnjo
izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Tudi v okviru
strategije Evropa 2020 je predvidena koordinacija in sledenje horizontalni socialni klavzuli.
Posebno pozornost temu namenja Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju
EESO) kot posvetovalni organ EU, ki je na svojem plenarnem zasedanju v juliju 2010
sprejel mnenje, da mora socialna kohezija slediti okrepljeni koordinaciji gospodarske
politike. Resnična udeležba organizirane civilne družbe v vseh fazah in na vseh ravneh je
bistvenega pomena za zagotovitev učinkovite uporabe horizontalne klavzule in odprte
metode koordinacije. EESO poudarja, da mora biti uporaba horizontalne klavzule
učinkovita. Ocena socialnega vpliva bi morala zajemati vseh deset integriranih smernic za
zaposlovanje in gospodarsko politiko ter biti objavljena in vključena v proces odprte
metode koordinacije. Osredotočiti se je treba na vpliv na zaposlovanje, število ljudi, ki
živijo v revščini in socialna tveganja29.
Zanimivo je razmišljanje Zimmermanna (2012, str. 22), ki v članku »How Europe can get
back to work« pove, da je v EU proces reform trga delovne sile kritičen in je potreben
trajen preobrat katerega lahko dosežemo z uspešnimi ukrepi. Evropski voditelji se
osredotočajo na strategije za zmanjšanje brezposelnosti. Razmere na trgu delovne sile se
med državami EU razlikujejo in odgovornost vsake države je, da usmeri ukrepe na kritična
področja. Avtor namiguje na liberalizacijo trga delovne sile ter ustvarjanju novih delovnih
mest, medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi informacij z uvedbo evropskega spletnega
trga dela.
V nadaljevanju bom v okviru najpomembnejših organizacij, ki pravno urejajo področje
dela in zaposlovanja, predstavila temeljne akte in dokumente s tega področja in s tem
kronološko opisala tovrstni razvoj. Gre za pravne norme, kjer praviloma sodelujeta in jih
oblikujeta dve ali več držav, njihova veljavnost pa presega meje posameznih držav.
Rezultat teh norm so meddržavne pogodbe in akti mednarodnih organizacij.

26

Več o tem v članku Pollin, Robert (2011). Full Employment as the Answer for Europe. Dollars & Sense. Št.
293, str. 11–12.
27

Horizontalna socialna klavzula je bila vstavljena v Lizbonsko pogodbo (PDEU, 9. člen) in je v skladu z
drugimi horizontalnimi klavzulami iz pogodbe (PDEU 8., 10., 11., 12. člen), ki določajo enakost med moškimi
in ženskami, okolje in varstvo potrošnikov, kar je bilo uvedeno že z Amsterdamsko pogodbo ter boj proti
diskriminaciji, ki je sestavni del Lizbonske pogodbe.
28

Pri tem ni omenjena polna zaposlenost, temveč le visoka stopnja zaposlenosti (PDEU, 9. člen).

29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odprti metodi koordinacije in socialni klavzuli v okviru
strategije Evropa 2020 (raziskovalno mnenje).
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3.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
Organizacija združenih narodov je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse
države sveta. Na podlagi in z ratifikacijo Ustavne listine Združenih narodov30 je bila
ustanovljena 26. oktobra 1945 v San Franciscu. Med ustanovnimi članicami je bila tudi
Demokratična federativna Jugoslavija. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992.
Ustavna listina Združenih narodov določa organizacijsko strukturo OZN. Njen osrednji
organ z najvišjimi pristojnostmi je Generalna skupščina, ki obravnava najpomembnejša
vprašanja mednarodne organizacije. Pod njenim okriljem deluje med drugim Ekonomski in
socialni svet, ki koordinira ekonomsko in socialno dejavnost OZN ter specializiranih
organizacij in ustanov. Za uspešno izpolnjevanje svojih nalog je Ekonomski in socialni svet
povezan s številnimi specializiranimi agencijami, med katerimi naj omenim Mednarodno
organizacijo dela, ki pomembno vpliva na uveljavljanje pravic iz dela, kar bom podrobneje
predstavila v nadaljevanju.
OZN je sprejela različne akte, ki vrednostno in pravno določajo položaj posameznikov
področju dela kot civilizacijske in kulturne temelje družbe. Pomembno mesto je pravica
dela dobila v Splošni deklaraciji človekovih pravic (v nadaljevanju SDČP),31 kateri
kasneje sledil še Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
nadaljevanju MPESKP32).

na
do
je
(v

SDČP katero je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 10.
decembra 1948 se dotika področja dela in zaposlovanja ter iz tega izhajajočih pravic kar v
petih členih33. V deklaraciji je določena pravica do dela in proste izbire zaposlitve, do
pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev, enakega plačila za enako delo, do zadovoljive
nagrade, sindikalnega združevanja, počitka in dopusta, izobraževanja in do varstva pred
nezaposlenostjo po načelu nediskriminacije. Določena je tesna povezava med primarno
pravico do dela in sekundarno pravico do varstva v primeru brezposelnosti. Deklaracija ni
pravno zavezujoč dokument, so pa njena načela vključena v zakonodajo in ustave veliko
držav.

30

Ustavna listina Združenih narodov predstavlja temeljni akt OZN. Sestavili so jo predstavniki 50 držav na
konferenci Združenih narodov o mednarodni organizaciji (v San Franciscu od 25. aprila do 26. junija 1945). Z
njeno ratifikacijo je uradno nastala OZN. Med temeljnimi cilji in načeli je že v preambuli Ustavne listine
zapisano uresničevanje mednarodnega sodelovanja z reševanjem mednarodnih ekonomskih, socialnih in
kulturnih problemov, kakor tudi z razvijanjem in spodbujanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
31

Več o tem v Letnar-Černič, Jernej (2011): Univerzalnost človekovih pravic. Dostopno 20.12.2011 na Iusinfo, http://www.ius-software.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=64822.
32

Pakt je bil sprejet v Generalni skupščini OZN 16. decembra 1966 in začel veljati 3. januarja 1976. Nekdanja
Jugoslavija je pakt ratificirala leta 1971, Slovenija pa prevzela obveznost spoštovanja pakta z aktom o
notifikaciji nasledstva.
33

Splošna deklaracija človekovih pravic, 22., 23., 24., 25., 26. člen.
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Povezava in sestavljenost pravice do dela in s tem povezanih pravic, opredeljena v III.
delu MPESKP je še jasnejše izražena. Države pogodbenice tega mednarodnega pakta
priznavajo pravico do dela, ki obsega pravico do možnosti zaslužka s svobodno izbranim
ali sprejetim delom. Med ukrepe za uresničevanje te pravice spadajo tehnično in poklicno
usmerjanje in izobraževanje ter programi, politika in metode za doseganje stalnega
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja ter polne in produktivne zaposlenosti v
razmerah, ki jamčijo človeku uživanje temeljnih političnih in ekonomskih svoboščin
(MPESKP, 6. člen). Tudi v Paktu je opredeljena pravica do ugodnih delovnih pogojev,
nagrade, pravičnega zaslužka, napredovanja, počitka in prostega časa ter socialne
varnosti. Nadalje v zvezi z zaščito interesov delavcev omenja Pakt še pravico do
sindikalnega združevanja in stavke (MPESKP, 7., 8., 9. člen). Vsaka država pogodbenica z
ratifikacijo prevzame obveznost spoštovanja določil pakta, kar je podvrženo nadzoru, ki ga
opravlja Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice. Države članice periodično
poročajo o sprejetih ukrepih in pred odborom zagovarjajo poročilo. Odbor na podlagi tega
poda sklepe in priporočila, državi pogodbenici svetuje glede izvajanja obveznosti ter jo
tudi opozori na morebitne kršitve.

3.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA
Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD34) je specializirana agencija OZN.
Ustanovljena je bila ob koncu prve svetovne vojne, in sicer 11. aprila 1919 z versajsko
pogodbo35, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN. Namen MOD je
uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih pravic ter pravic iz
dela. Njena značilnost je tripartitna struktura, kar pomeni, da so v organih organizacije
enakopravno vključeni in zastopani predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev. MOD
določa minimalne mednarodne standarde osnovnih pravic iz dela v obliki konvencij in
priporočil (MDDSZ, 2011c). MOD se zavzema tudi za razvoj neodvisnih delodajalskih in
delavskih združenj ter jim zagotavlja izobraževanje in svetovanje. MOD ima svoja
organizacijska načela, ki izhajajo iz uvoda v Ustavo MOD ter jih lahko razdelimo na tista,
ki zadevajo temeljne pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev in na organizacijska
načela. Poleg Ustave pa obstaja še vrsta predpisov, s katerimi je urejeno poslovanje MOD,
pretežno v obliki pravilnikov. Glavna organizacijska načela MOD, ki veljajo od njene
ustanovitve do danes so načelo univerzalnosti (članice MOD so lahko države ne glede na
34

Predhodnica MOD je bil Mednarodni urad za delo (MUD), ki je začel delovati 1. maja 1901. Na ustanovitev
MOD so kasneje vplivali številni razlogi (humanitarni, politični, gospodarski in razlogi miru, ki so bili že v času
nastanka MOD vneseni v Ustavo MOD – »Univerzalen in trajen mir je mogoč le, če temelji na socialni
pravičnosti«).
35

Prva konferenca MOD je bila 29. oktobra 1919 v Washingtonu, katere se je udeležilo 40 držav članic. Sedež
je imel MOD v Ženevi, med drugo svetovno vojno pa v Montrealu. Že takoj na začetku svojega delovanja je
sprejel temeljne organizacijske akte, in sicer Ustavo in razne pravilnike o poslovanju svojih organov. V prvem
obdobju so bile v organizacijo vključene izključno kapitalistične države, po drugi svetovni vojni pa so se
včlanile tudi številne socialistične države, kar je zahtevalo resne strukturne spremembe MOD. Vstop je
oteževal dotedanjo tripartitnost, ker so bili delodajalci predstavniki države ob tako imenovani državni lastnini
na proizvajalnih sredstvih.
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družbeno ureditev), načelo tripartitnosti in načelo nevtralnosti (politična nevtralnost vseh
dejavnosti MOD in vseh zaposlenih uslužbencev). Najvišji organ MOD je Mednarodna
konferenca dela (včasih poimenovana tudi kot »mednarodni parlament« ali »svetovni
parlament dela«) sestavljena po tripartitnem sistemu. Njen pomen je zelo velik, saj
oblikuje in sprejema mednarodne standarde dela (konvencije in priporočila) ter odloča o
članstvu novih članic. Delu konference pomagajo določeni stalni in občasni odbori. Izvršilni
organ MOD je Administrativni svet v okviru katerega deluje več odborov in komitejev.
Njegova funkcija je v sprejemanju pomembnih odločitev o delovanju MOD, programov
dela ter proračuna. Strokovni organ Administrativnega sveta je Mednarodni urad za delo,
(v nadaljevanju MUD) ki zaposluje veliko število strokovnjakov iz različnih držav in je
razdeljen na oddelke (po vsebinskih področjih). Med organi MOD naj omenim še regijske
konference MOD, ki so privedle do ustanavljanja posebnih pomožnih organov, kot so
regijski odbori za Evropo, Azijo, Latinsko Ameriko, Bližnji in Daljni vzhod. Posebnosti
posameznih regij, zlasti neenakomerni ekonomski in socialni razvoj sta veliki oviri pri
uresničevanju »načela univerzalnosti.« MOD je rešitev našla s pristopom prožnega
urejanja konkretnih vprašanj36, ki pa ne pomeni ogrožanja načela univerzalnosti. Sledi
ugotovitev, da zapletene probleme delovnih razmerij ni mogoče urejati samo z
univerzalnimi akti temveč je ta vprašanja začasno bolje reševati z dvo- in večstrankarskimi
akti, kjer pa je potrebno posebno pozornost nameniti vprašanju skladnosti regionalizma s
politiko in cilji univerzalnih organizacij (Novak v: Novak et al., 2006, str. 19–32).
Med normativne dejavnosti MOD sodijo konvencije, priporočila, resolucije, memorandumi,
publikacije (informacijska dejavnost MOD) in še nekateri drugi splošni akti. Konvencija
postane pravno zavezujoča norma šele z ratifikacijo najmanj dveh držav članic. MOD
sprejema v glavnem tri vrste priporočil, in sicer priporočila, ki urejajo vprašanja, ki še niso
dozorela za sprejetje splošno obvezne norme, priporočila, ki dopolnjujejo neko konvencijo
(izvršilna priporočila) in priporočila, ki urejajo večinoma vprašanja tehnične narave.
Obstajajo nekakšne razlike pri urejanju vprašanj glede obveznosti federativno urejenih
držav od unitarnih, kar predpisuje Ustava MOD. Ustava MOD predpisuje tudi primere
razveljavitve konvencije MOD. Za izpolnjevanje obveznosti MOD je predviden učinkovit
sistem nadzora nad izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti, kjer zavzema posebno
mesto Mednarodno sodišče za človekove pravice s sedežem v Haagu (Novak v: Novak et
al., 2006, str. 32–39).
Konvencije in priporočila so metodično in sistematično zapisane v zbirki poimenovani
»Kodeks dela«, v današnjem času pa dostopna tudi na svetovnem spletu v več jezikih. V
nadaljevanju bom po vsebinskih sklopih opisala nekatere najpomembnejše konvencije
MOD, predvsem tiste, ki jih je ratificirala tudi Slovenija.

36

Primer prožnega urejanja ponujata Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti in pomorski
kodeks.
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Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. Slovenija je kot država
naslednica z Aktom o notifikaciji nasledstva37 prevzela 66 konvencij od nekdanje
Jugoslavije, od leta 1992 pa samostojno podpisala še 9 konvencij.
3.2.1 KONVENCIJE S PODROČJA POLITIKE IN SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA
Konvencija št. 2 o brezposelnosti
Konvencijo je sprejela Mednarodna konferenca dela 29. oktobra 1919, veljati pa je začela
14. julija 1921. Ratificiralo jo je 55 držav, med drugim tudi Kraljevina SHS (6. december
1926), Slovenijo pa zavezuje z Aktom o notifikaciji nasledstva. Ta akt vsebuje naslov
»Konvencija št. 2 o nezaposlenosti« (širši pojem), v besedilu konvencije pa je uporabljen
pojem brezposelnost (ožji pojem, ki zajema le aktivne iskalce zaposlitve).
V konvenciji št. 2, ki obsega 11. členov je določeno, da je država podpisnica dolžna:
 zbirati statistične in druge podatke, ki zadevajo brezposelnost in jih sporočati
MUD;
 zbirati podatke o sprejetih in načrtovanih ukrepih za preprečevanje brezposelnosti
in jih sporočati MUD;
 organizirati brezplačno javno službo za zaposlovanje;
 zagotavljati enake pravice iz zavarovanja za brezposelnost domačim delavcem in
delavcem članic na podlagi dogovora z drugimi članicami.
V 9. členu določa tudi možnost odpovedi konvencije, ki se lahko izvede šele po desetih
letih od dneva njene veljave v posamezni državi (Bubnov-Škoberne v: Novak et al., 2006,
str. 157–160).
Konvencija št. 88 o organizaciji službe zaposlovanja
Konvencija je bila sprejeta leta 1948, veljati pa je začela dve leti kasneje, doslej jo je
ratificiralo 87 držav, med drugim tudi Slovenija. Konvencija je dopolnjena z istoimenskim
priporočilom št. 83.
Cilj tega mednarodnega standarda nalaga državi podpisnici, da organizira in vzdržuje
javno in brezplačno službo zaposlovanja z zagotavljanjem najboljše možne organizacije
trga dela in s tem ohranjanja polne zaposlenosti. Javna služba zaposlovanja je
organizirana v okviru nacionalnega sistema zavodov za zaposlovanje (državni zaposlovalni
monopol), ki so pod nadzorom nacionalne oblasti. Javna služba za zaposlovanje izvaja
številne naloge na trgu dela, njena temeljna naloga pa je posredovanje zaposlitve kar je v
sodobni družbi povezano z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja38.
37

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem
prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih
konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ).
38

Službe za zaposlovanje v velikih primerih koordinirajo in so odgovorne tako za izvajanje sistema dajatev za
primer brezposelnosti kot tudi sistema politike zaposlovanja. V zvezi s tem se pojavi vprašanje v katerih
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Posredovanje zaposlitve naj bo urejeno in se izvaja tako, da sledi politiki zaposlovanja in
zagotavlja najnižjo možno stopnjo brezposelnosti ter strmi za tem, da bo dela za vse, ki so
na voljo in iščejo delo, ter da bo imel vsak, brez diskriminacije, prosto izbiro zaposlitve.
Dejavnost posredovanja zaposlitve se mora izvajati kontinuirano, storitve morajo biti
dostopne vsem zainteresiranim delodajalcem in iskalcem zaposlitve. Za izvajanje te javne
službe so v konvenciji tudi določila v zvezi z zahtevami glede zaposlenih javnih
uslužbencev in njihovo izobrazbo. Z nadaljnjimi spremembami strukture javnih služb
izhaja iz dokumentov MOD, da je izvajanje posredovanja zaposlitev z zasebnopravnimi
subjekti lahko sprejemljiva dopolnitev k načelu zaposlovalnega monopola. Poznan je
primer sodne prakse s strani Evropskega sodišča, ki se je leta 1991 v zadevi Klaus Hofner
in Fritz Elser v Macrotron GmbH sklicevalo na omenjeno konvencijo in potrdilo, da se
lahko dejavnost posredovanja izvaja tudi z zasebnopravnimi subjekti. S tem bi več
pozornosti namenili aktivni politiki trga dela. Na tej podlagi sta bila sprejeta nova
standarda MOD, ki ne spreminjata standardov konvencije in njenega priporočila, temveč
zgolj omogočata razvoj zasebnih agencij. To sta Konvencija št. 181 o zasebnih agencijah
za zaposlovanje in istoimensko priporočilo št. 188, ki legalizirata agencije za posredovanje
delavcev drugim uporabnikom. Slovenija te konvencije ni ratificirala (Kresal-Šoltes v:
Novak et al., 2006, str. 160–170).
Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja
Konvencija o politiki zaposlovanja, ki jo je doslej ratificiralo 96 držav je bila sprejeta 9.
julija 1964, veljati pa začela dve leti kasneje. Slovenija jo je prevzela v svoj pravni red z
nasledstvom, in sicer brez omejitev. Konvencija je dopolnjena z istoimenskim priporočilom
št. 169. Gre za eno najpomembnejših konvencij MOD.
V konvenciji št. 122 so določene temeljne obveznosti države na področju politike
zaposlovanja. S sprejetjem te konvencije se država obveže oblikovati aktivno politiko
pospeševanja polne in prosto izbrane zaposlitve v skladu z razmerami, običaji in stopnjo
ekonomskega razvoja posamezne države. Država prosto oblikuje politiko za doseganje
cilja polne zaposlenosti pri čemer mora spoštovati pravico do proste izbire zaposlitve. Če
bi država temu cilju sledila s prisilnim delom, bi to pomenilo kršitev konvencije. Politiko
zaposlovanja država oblikuje po posvetovanju z zainteresiranimi delavci in delodajalci,
torej ob sodelovanju socialnih partnerjev ter na tej podlagi določa ukrepe za njeno
uresničevanje in sprejme ustrezne predpise za njeno izvajanje. Torej je temeljni namen te
konvencije polna, produktivna in svobodno izbrana zaposlitev kot glavni cilj družbenega
razvoja, usmerjen v preprečevanje brezposelnosti in dvigu življenjskega standarda ter
težnja k aktivni politiki zaposlovanja (države podpisnice morajo sprejeti koordinirane
programe poklicnega usmerjanja in izobraževanja v povezavi s službami zaposlovanja).

primerih bi lahko sankcioniranje nesodelovanja brezposelne osebe v program APZ, z izgubo pravic iz sistema
zavarovanja za primer brezposelnosti, pomenilo kršitev standardov MOD o svobodni izbiri zaposlitve in
svobodni izbiri usposabljanja za zaposlitev.
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Konvencija je bila v letu 1964 dopolnjena z istoimenskim priporočilom št. 122 ter kasneje
še v letu 1984 s priporočilom št. 169, ki določa, da je potrebno politiko in programe
sprejemati in izvajati v dogovoru z organizacijami delodajalcev in delavcev ter drugimi
zainteresiranimi organizacijami. Politika zaposlovanja lahko vključuje tudi pogajanja o
kolektivnih pogodbah glede varstva zaposlitve, reorganizacije in redukcije delovnega časa,
varstvu posameznih kategorij39 ter ekonomskih in socialnih posledicah prestrukturiranja
panog. Države morajo sprejeti tudi ustrezne ukrepe za preprečevanje dela na črno.
Vsebuje tudi določbe, ki poudarjajo pomen malih podjetij pri ustvarjanju novih delovnih
mest. Države naj javne investicije in programe javnih del razvijajo za spodbujanje in
ohranjanje zaposlovanja, izboljšanje zaslužka in zmanjševanje revščine. S programi javnih
del naj se predvsem zagotovijo zaposlitvene možnosti za težje zaposljive skupine. V
zadnjih dveh poglavjih priporočilo namenja pozornost mednarodnemu sodelovanju na
področju APZ in migracij (Kresal-Šoltes v: Novak et al., 2006, str. 170–175).
Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Ta konvencija je bila sprejeta 20. junija 1983, veljati pa je začela dve leti kasneje. S to
konvencijo MOD ureja položaj, zaposlovanje in varstvo invalidov. V prvem členu določa
pojem invalida40 in pojasnjuje namen poklicne rehabilitacije41, v tretjem členu pa
poudarja, da naj bi bili ukrepi poklicne rehabilitacije dosegljivi vsem invalidom in da se
izboljšajo možnosti za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela ter da politika temelji
na načelu enakih možnosti. Poseben pomen daje konvencija strokovnim službam in
zagotovitvi služb za poklicno usmerjanje, strokovno usposabljanje in zaposlovanje
invalidov ter zagotovitvi svetovalcev za rehabilitacijo.
Področje podrobneje ureja Priporočilo št. 168 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, ki je bilo sprejeto istega leta kot konvencija. Urejanje invalidnosti na delovnem
mestu naj bi bilo opredeljeno v temeljnem aktu delodajalca, na državni ravni pa sestavni
del gospodarskih in socialnih razvojnih dokumentov (Kalčič v: Novak et al., 2006, str.
179–185).

39

Priporočilo vsebuje posamezna poglavja o populacijski politiki, zaposlovanju mladih in težje zaposljivih
kategorij delavcev (ženske, mladi, starejši, invalidi, migranti, dolgotrajno brezposelni, etnične manjšine).
Poudarjen je tudi pomen tehnološkega razvoja z ustvarjanjem novih delovnih mest, izboljšanjem delovnih
razmer, zmanjšanjem delovnega časa in ukrepe za varstvo pred izgubo zaposlitve.
40

Na navedeno konvencijo se sklicuje tudi Vrhovno sodišče RS v primeru sodbe zoper prenehanje delovnega
razmerja invalidu II. ali III. kategorije. V sodbi navaja opredeljevanje pojma invalida ter njegovega varstva s
katerim sodišče dokazuje spoštovanje in v sodni praksi upoštevanje mednarodnih pogodb (Vrhovno sodišče
RS, Sodba VIII Ips 23/2004).
41

Pomen poklicne rehabilitacije je invalidu omogočiti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in v njej tudi
napreduje. Invalid je oseba, katere možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in da v njej
napreduje, so bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne prizadetosti, priznane po predpisih.
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3.2.2 KONVENCIJE S PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI
S področja socialne varnosti je kar nekaj konvencij, ki urejajo predvsem odškodnine in
dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni, obravnavanja delavcev glede zavarovanja
za primer nesreče pri delu, zdravstvenem zavarovanju in varovanju pravic iz invalidskega,
starostnega in družinskega zavarovanja. V okviru tematskega sklopa obravnave področja
dela in zaposlovanja ter APZ bom opisala samo konvenciji št. 102 in št. 168.
Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti
Konvencija je bila sprejeta leta 1952, veljati pa je začela leta 1955. Sprejetje te
konvencije je pomenil nov korak v mednarodni zakonodaji o socialni varnosti, saj uvaja
zahtevo po osnovni ravni socialne varnosti, ki jo je potrebno doseči povsod po svetu, ne
glede na stopnjo gospodarskega razvoja posamezne države (Otting, 1993, str. 166).
Slovenija jo je prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva 29. maja 1992. Gre za eno
najpomembnejših sodobnih konvencij. Določa minimalne pravice do denarnih dajatev
zaradi izpada dohodka (nezmožnost za delo zaradi bolezni, brezposelnosti42, starosti,
poškodbe pri delu, poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti, pravico do družinskih
dajatev in zdravstvenega varstva). Konvencija tako določa način uresničevanja splošne
pravice do socialne varnosti za devet socialnih primerov. V skupnih določbah so določena
pravila za določitev minimalnih denarnih dajatev in temeljna pravila za uresničevanje
dajatev v okviru sistemov socialne varnosti, katera naj bi omogočala delno ohranitev
življenjskega standarda in pokrivala minimalne potrebe tipične družine, vendar le za
določen krog upravičencev.
V konvenciji je določena možnost, da se države same odločijo, za koliko socialnih
primerov bodo določile pravice do denarnih dajatev v nacionalnem pravnem redu, morajo
pa ob ratifikaciji sprejeti pravice za najmanj tri socialne primere od devetih pri katerih
mora biti vsaj eden od primerov: brezposelnost, starost, poškodba pri delu, invalidnost ali
smrt. Slovenija je od nekdanje Jugoslavije nasledila konvencijo, ki ni prevzela socialnega
primera invalidnosti in družinskih dajatev (Bubnov-Škoberne v: Novak et al., 2006, str.
381–384).
Konvencija št.
brezposelnostjo

168

o

pospeševanju

zaposlovanja

in

varstva

pred

Leta 1988 sprejeta konvencija o pospeševanju zaposlovanja in varstva pred
brezposelnostjo določa politiko zaposlovanja ter varstvo in pravice v primeru
brezposelnosti z namenom pospeševanja polne, produktivne in svobodno izbrane
zaposlitve, pri čemer ne sme prihajati do destimuliranja delodajalcev pri ponudbi dela in
delavcev pri iskanju zaposlitve. Konvencija določa obveznosti države pri pospeševanju
produktivne zaposlitve in pravice posameznikov do denarnih dajatev v primeru
42

Gre za primer izgube zaslužka zaradi nezmožnosti pridobiti primerno zaposlitev osebi, ki je zmožna in voljna
delati. V konvenciji pa ni določena struktura brezposelnih oseb, ki bi morale biti varovane.
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brezposelnosti, kjer navaja dve vrsti brezposelnih oseb, in sicer polno brezposelne osebe
(osebe, ki so bile zaposlene in so izgubile zaslužek) in delno brezposelne osebe (osebe, ki
pred nastankom brezposelnosti niso bile zaposlene). Konvencija določa obvezno
zagotavljanje dohodkovne varnosti za polno brezposelne osebe in priporočilo za
zagotovitev denarnih dajatev tudi za delno brezposelne osebe. Države podpisnice imajo
možnost svobodno odločati katerim kategorijam iskalcev zaposlitve bodo zagotovile
socialne dajatve, pri čemer jo morajo zagotoviti najmanj trem skupinam (konvencija v 26.
členu določa 10 kategorij brezposelnih oseb) (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 41 in str. 66).
V konvenciji je poudarjena podrejenost politike varstva za primer brezposelnosti politiki
zaposlovanja, pri čemer je prednostna naloga vsake države podpisnice vodenje aktivne
politike zaposlovanja. Gre za novejšo konvencijo, v kateri je že upoštevano novo stanje na
trgu dela v zvezi z atipičnim zaposlovanjem in priporočilom državam članicam, da uredijo
pravice do dajatev za delno brezposelne osebe in za osebe, ki delajo krajši delovni čas.
Slovenija šele z ZUTD uvaja sistem socialne zaščite za delno brezposelne. Atipične oblike
zaposlovanja (zaposlovanje za določen čas, krajši delovni čas, zagotavljanje dela delavcev
drugemu uporabniku, delo na domu, delo na daljavo) se v Sloveniji pojavljajo šele v
zadnjem desetletju, v preteklosti je bil predvsem poudarek na standardni obliki zaposlitve
za nedoločen čas. Zahteve so v konvenciji glede dolžnosti držav podpisnic precej visoke. V
tem pogledu daje državi možnost, da ne ratificira VII. dela konvencije, v katerem je
določena pravica do socialne dajatve za deset skupin brezposelnih oseb, ki še niso bile
zaposlene in na novo iščejo zaposlitev. Slovenija ni nikoli predvidela možnosti pridobitve
denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti za osebe, ki še niso bile zaposlene
oziroma ne izpolnjujejo zahtevane gostote zaposlitve pred nastankom brezposelnosti
(nikoli niso bile vključene v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti). Ob pogoju, da
take osebe aktivno iščejo zaposlitev in ne presegajo zakonsko določene dohodkovne meje
(cenzusa), pa imajo zagotovljeno socialno varstvo s pravico do pridobitve denarne
socialne pomoči. Te konvencije kakor tudi istoimenskega priporočila št. 176 Slovenija ni
ratificirala. Glavni poudarki v priporočilu se nanašajo na večji pomen poklicnega
usmerjanja in usposabljanja, uvajanje zasebnih pokojninskih sistemov, spodbujanje
samozaposlovanja in začasnega dela, zagotovitev zdravstvenega zavarovanja
brezposelnim, tudi tistim brez nadomestila, posebno skrb dolgotrajno brezposelnih,
zagotovitev brezplačnega javnega zavoda za zaposlovanje in ustreznih uradov za delo,
zagotavljanje primernih plač in pogojev dela, zagotavljanje izplačil odpravnin delavcem, ki
so izgubili zaposlitev ter v ta namen ustanavljanje skladov ter še nekatera druga
priporočila državam podpisnicam.
Družbenoekonomsko stanje in stopnja razvoja tedanje Jugoslavije verjetno niso narekovali
potrebe in zadostnih pogojev za sprejetje tako moderne konvencije in njej pripadajočega
priporočila. Jugoslavija je že pred tem sprejela »Konvencijo št. 102 o minimalnih normah
socialne varnosti, Konvencijo št. 122 o politiki zaposlovanja in Konvencijo št. 88 o
organizaciji službe zaposlovanja«, ki vsebinsko skoraj na enak način opredeljujejo
obveznosti določene v novi konvenciji. Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva
prevzela vse tri zgoraj omenjene konvencije in s tem zadostila potrebam tedanjega kakor
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tudi sedanjega časa, saj ugotavljam, da kljub ne sprejetju konvencije št. 168 in njej
pripadajočega priporočila, Slovenija v glavnem upošteva njuno vsebino.
Razlog za nesprejetje konvencije sem preverila še na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve. Iz Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela so mi podali
informacijo, da je na 75. zasedanju Mednarodne konference dela leta 1988 sprejeta
konvencija začela veljati oktobra 1991 leta. O tem so bili v Sloveniji seznanjeni vsi socialni
partnerji, konkretneje Ekonomsko-socialni svet, vlada in parlament, vendar nobena stran
do danes ni izrazila želje oziroma podala pobude za ratifikacijo. Obrazložitve v zvezi z
vsebinskimi razlogi za tovrstno odločitev pa na ministrstvu žal nimajo evidentirane
oziroma jim ni bila podana.
Na tem mestu naj omenim še konvencijo št. 44 iz leta 1943, ki jo Slovenija ravno tako ni
ratificirala. Konvencija vsebuje določbe, vezane na denarne dajatve in nadomestila v
primeru brezposelnosti. Denarna dajatev, ki je pogojena s sodelovanjem v poklicnem ali
drugem usposabljanju ali z zaposlitvijo v javnih delih (v programe APZ) lahko pridobi
upravičenec, ki potrebuje pomoč (slabo materialno stanje) in se lahko zagotovi v naravi
kot stvarna dajatev. Za pridobitev, ohranitev, spremembo in izgubo pravice do denarne
dajatve pri vključitvi v zgoraj omenjene aktivnosti veljajo enaka pravila kot za denarno
nadomestilo, posamezniku pa mora biti zagotovljeno tudi enako pravno varstvo kot pri
uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila. Konvencija tudi opredeljuje, da morajo
biti pogoji za uresničevanje tovrstnih pravic določeni z zakonom ali drugim predpisom
(določena mora biti meja diskrecije pri odločanju pristojnega organa), kar daje izhodišča
in podlage vsem državam (tudi ne podpisnicam konvencije) za nacionalno pravno urejanje
pravic in obveznosti brezposelnih oseb v primeru vključevanja v programe APZ (BubnovŠkoberne, 1997, str. 234).
3.2.3 KONVENCIJE S
USPOSABLJANJA

PODROČJA

POKLICNEGA

IZOBRAŽEVANJA

IN

Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za
razvoj človeških sposobnosti
Konvencija, katero uvrščamo med sodobne konvencije, je bila sprejeta leta 1975, veljati
pa je začela dve leti kasneje, na območju Slovenije pa velja od leta 1983. Bistvena
značilnost konvencije je, da poudarja dolžnosti držav, da zagotavljajo oblikovanje
ustreznih politik in programov na področju poklicnega in vseživljenjskega izobraževanja
ter usposabljanja katere je potrebno povezovati v celovit sistem ter uveljaviti ustrezno
mednarodno sodelovanje. Za zagotavljanje človeških virov morajo države upoštevati
potrebe zaposlovanja, stanja in smernic razvoja na trgu dela (stopnja brezposelnosti,
pojav deficitarnih poklicev, strukturo težje zaposljivih oseb) ter možnosti in težave na
regijskem kakor tudi na državnem nivoju. Pri vsem tem mora vsaka posamezna država
upoštevati stopnjo gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja. V Sloveniji velja, da
sta delo in poklic za ljudi velika vrednota, kar se kaže v stopnji vključevanja ljudi v
izobraževanje v vseh starostnih obdobjih. Na normativni ravni je to v Sloveniji ustrezno
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urejeno. Med drugim tudi Zakon o urejanju trga dela vsebuje sodobne rešitve, ki
podpirajo izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve v
okviru načrtovanja in izvajanja ukrepov APZ. Vendar v praksi prihaja pri izvajanju teh
programov do določenih težav, ki jih bom podrobneje obravnavala v nadaljevanju.
Konvencija je dopolnjena s priporočilom št. 195 o razvoju človeških virov. Cilj priporočila
je, da države članice oblikujejo, uveljavijo in izvajajo strategije razvoja človeških virov,
vzgoje, usposabljanja in vseživljenjskega izobraževanja, s čimer naj bi se krepila
inovativnost, konkurenčnost in produktivnost ter zagotovila čim večja zaposljivost ljudi.
Posebna pozornost je v priporočilu namenjena razvijanju človeških sposobnosti oziroma
kompetenc vsakega posameznika ter graditvi kariere, kar zagotavlja dostojno delo in
socialno vključenost (Vodovnik v: Novak et al., 2006, str. 193–197).
MOD, kakor tudi Slovenija je sprejela še vrsto drugih konvencij z različnih vsebinskih
področij, ki pa niso neposredno povezane z APZ, zato jim na tem mestu ne namenjam
posebne obravnave.

3.3 SVET EVROPE
Svet Evrope (angl. Council of Europe43) je mednarodna organizacija za medvladno in
medparlamentarno sodelovanje evropskih držav s sedežem v Strasbourgu in šteje 47
članic. Cilj Sveta je povezovanje in usklajevanje interesov med evropskimi državami
predvsem na področju gospodarskega in družbenega napredka, kjer se prednostno
zavzema za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter skupnih vrednot
(človekovih pravic, demokracije, pravne države) (Bubnov-Škoberne in Strban, 2010, str.
132). Te vrednote so kot temelji tolerantne in civilizirane družbe nujno potrebne za
stabilnost, gospodarsko rast in družbeno povezanost celine. V okviru Sveta Evrope deluje
kot eden izmed organov tudi Evropsko sodišče za človekove pravice na katerega se lahko
obrnejo države podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah in posamezniki ne
glede na narodnost.
Svet Evrope je sprejel vrsto dokumentov (več kot 200 konvencij in sporazumov) med
katerimi naj omenim najpomembnejše (Varuh človekovih pravic, 2011):
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v
nadaljevanju EKVČP44);
43

Svet Evrope je 5. maja 1949 ustanovilo 10 držav ustanoviteljic z namenom spodbujanja skupnega
demokratičnega in pravnega prostora, ki deluje na osnovi Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih
referenčnih besedilih o zaščiti posameznika. Danes združuje tako rekoč celotno evropsko celino saj šteje 47
članic (EU šteje 27 držav članic, nobena država ni pristopila k EU ne da bi bila pred tem članica Sveta Evrope).

44

Sestavljena in dana v podpis je bila takratnim desetim državam članicam Sveta Evrope dne, 4. novembra
1950, veljati je začela 31.8.1954 s podpisom desete države članice (dne 3.9.1953 so jo podpisale Danska,
Irska, Islandija, Luxemburg, Nemčija, Norveška, Švedska in Velika Britanija, dne, 18.5.1954, Turčija in dne,
31.8.1954, še Nizozemska). Slovenija jo je ratificirala 28.6.1994. Konvencija vsebuje še šest protokolov
(European Court of Human Rights, 2010, str. 18–22).
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 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic;
 Evropska socialna listina in
 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja.
V povezavi s pravico do dela in zaposlovanja ter njihovim (socialnim) varstvom sodi med
najpomembnejše dokumente Sveta Evrope Evropska socialna listina, ki ji namenjam
podrobnejši opis.
3.3.1 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA
Evropska socialna listina (v nadaljevanju ESL) je bila sprejeta leta 1961, veljati pa je
začela leta 1965 kot dopolnilo EKVČP z določanjem človekovih ekonomskih in socialnih
pravic (vsebuje 19 ekonomskih in socialnih pravic ter z dodatnim protokolom iz leta 1988
dodane še štiri pravice). Leta 1996 je bila ESL spremenjena in sedaj vsebuje 31
ekonomskih in socialnih pravic. To listino je Slovenija ratificirala leta 199945. Spremenjena
ESL opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev kot so pravica do dela, združevanja
delodajalcev in delojemalcev, pravica do kolektivnih pogajanj, socialne varnosti, pravice
do enakih zaposlitvenih in poklicnih možnostih, dostojanstvo pri delu, varstvo pred
revščino in socialno izključenostjo s prepovedjo vsakršne diskriminacije. Nad
izpolnjevanjem obveznosti, ki jih država podpisnica sprejme z ratifikacijo, se izvaja
nadzor46, ki ga opravljajo organi Sveta Evrope (presojajo usklajenost nacionalnega prava
in prakse z listino). Države so dolžne v določenih časovnih obdobjih (praviloma vsake dve
leti) pošiljati Svetu Evrope poročila47, katerim podajo svoja mnenja tudi sindikalne
organizacije in organizacije delodajalcev, o uresničevanju pravic iz ESL (Bubnov-Škoberne
in Strban, 2010, str. 132–134). To nalogo v Sloveniji opravlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ), ki v sodelovanju z drugimi ministrstvi in
vladnimi uradi spremlja izvajanje ESL, pripravlja poročila o izvajanju ter zagovarja
negativne zaključke na izvajanje ESL.
V ESL je pravica do dela opredeljena v prvem delu listine z deklaracijo, ki določa: »Vsakdo
mora imeti možnost, da si zagotovi sredstva za življenje z zaposlitvijo, ki jo svobodno
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Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene). Država podpisnica ni dolžna ratificirati vseh
členov, mora pa jih najmanj 16 (nekateri so točno določeni), pri čemer je Slovenija ratificirala vseh 31 členov
(razen treh odstavkov in sicer 1. in 4. odstavek 13. člena ter 2. odstavek 18. člena v II. delu listine).
46

Nadzor nad izvajanjem določil listine zagotavlja sistem kolektivnih pritožb, katere lahko vložijo mednarodne

organizacije delodajalcev in sindikatov, mednarodne nevladne organizacije ter predstavniške organizacije
delodajalcev in sindikatov. Uveljavljanje pravic (izhajajočih iz ESL) pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice pa posamezniku ni omogočeno.
47

Poročila obravnava in o njih sprejema stališča odbor neodvisnih izvedencev, ki ga imenuje odbor ministrov
in je sestavljen iz največ 7 članov. Mnenja obravnavajo tudi drugi organi Sveta Evrope, med njimi
posvetovalna skupščina. Na koncu sprejmejo priporočila državam, kako naj ravnajo v zvezi z uresničevanjem
ESL.
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sprejme.« V drugem delu določa ravnanje države podpisnice za zagotavljanje učinkovitega
uresničevanja pravice do dela.
Za učinkovito uresničevanje pravice do dela ESL določa štiri vrste ukrepov, ki jih mora
vsaka država podpisnica uvrstiti med svoje primarne cilje in odgovornosti:
 vsaka država si mora prizadevati doseganje in ohranjanje visoke ravni
zaposlovanja s ciljem doseganja polne zaposlenosti48;
 vsaka država si mora prizadevati učinkovito varovanje pravic delavcev (varovati
pravico do svobodne izbire poklica in zaposlitve ter možnost preživljanja z izbranim
poklicem);
 vsaka država mora ustanavljati in ohranjati brezplačne službe za zaposlovanje za
vse delavce;
 vsaka država mora zagotavljati in pospeševati poklicno usmerjanje, usposabljanje
in rehabilitacijo (za izboljšanje možnosti za zaposlitev in delo).
Uvrstitev pravice do dela v prvi člen nam kaže, da je ta med najpomembnejšimi
ekonomskimi pravicami in pogoj za realizacijo drugih pravic, ki jih ESL določa. V povezavi
s pravico do dela je določena še pravica do svobodne izbire zaposlitve (in ne proste izbire
zaposlitve), kar državam narekuje varstvo pred prisilnim delom49 in diskriminacijo pri
zaposlovanju, pri čemer svoboda delodajalca, da izbere med kandidati, ki imajo enake
osnovne kvalifikacije, ne pomeni diskriminacije (delodajalec je popolnoma svoboden pri
izbiri delavcev in se mu ne nalaga, da bi moral pri izbiri oseb dajati prednost brezposelnim
osebam). Pri uresničevanju te pravice tudi ni naloženo državi, da zagotovi zaposlitev
oziroma delovno mesto za vsakogar, ker takega jamstva ni mogoče uresničiti predvsem
zaradi različnih dejavnikov v okolju (ekonomske politike, tehnološke razvitosti,
kvalifikacije in sposobnosti posameznika ...). Tu je mišljeno, da država v čim večji možni
meri zagotavlja pogoje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti za vsakogar. Priporočilo
odbora je med drugim, da naj bi bili v vsaki državi sprejeti posebni ukrepi za tiste skupine
prebivalstva, ki imajo posebne težave pri zaposlovanju (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 53–
71).

3.4 EVROPSKA UNIJA
Po drugi svetovni vojni se je Evropa soočila z veliko gospodarsko in posledično tudi
politično krizo, ki je privedla v razvoj prvih idej o Evropski uniji, kar ostaja vodilo še danes.
Izhod iz krize so takratni evropski državniki videli v oblikovanju nadnacionalnega
skupnega trga. To je olajšalo takratno politično krizo, ko aktualna politika ni mogla
prebivalstvu zagotoviti dostojnega zaslužka in življenja. Evropska integracija se je tako
48

Tu je odbor neodvisnih izvedencev podal med drugim stališče: »Če država pri vodenju svoje politike
kadarkoli opusti cilj polne zaposlenosti v korist ekonomske politike, ki bi imela za posledico ustvarjanje
brezposelnosti, s tem država krši določbo ESL.«
49

Prisiljevanje delavca, da opravlja delo proti svoji volji in brez svobodno izrečene privolitve oziroma da
nadaljuje z delom, ki ga je svobodno sprejel in ga noče več opravljati, je v nasprotju z ESL.
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začela s prenosom pristojnosti na nadnacionalno raven, ki je prvotno temeljila na
gospodarskem povezovanju, kasneje pa se pojavi tudi potreba po političnem povezovanju.
Ureditev razmerij med državami na nadnacionalnem nivoju je spremljal pravni sistem
skupnosti poimenovan tudi pravni red skupnosti, ki določa razmerja med skupnostjo in
državami članicami (Cvikl, 2008, str. 27).
Pravni red skupnosti tvori celotna zakonodaja, načela, politične usmeritve, sodna praksa in
obveznosti, ki jih sprejmejo pridružitvene države. V grobem sestavlja pravni red skupnosti
primarna in sekundarna zakonodaja ter uveljavljena sodna praksa. Ustanovitev skupnosti
kot nadnacionalne tvorbe je narekovala ureditev razmerja do nacionalnih sistemov in s
tem uveljavitvijo določenih načel. Evropsko povezovanje v skupnost temelji na načelih
avtonomnosti (evropsko pravo je samostojno in neodvisno od prava držav članic),
primarnosti (v primeru neskladja med pravom držav članic in pravom EU se uporablja
pravo EU), neposredne učinkovitosti (posameznik se lahko na določbo prava EU, ki ima
neposreden učinek, sklicuje v postopkih pred domačimi sodišči).
3.4.1 ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA
Primarno pravo Evropske unije sestavljajo pogodbe s katerimi so bile skupnosti
ustanovljene, dopolnjene in spremenjene. Sem prištevamo ustanovitvene pogodbe in tudi
druge dogovore s podobnim statusom (pristopne pogodbe držav članic, mednarodne
pogodbe s tretjimi državami). Te pogodbe določajo temeljne okvire in cilje združevanja
evropskih narodov ter pristojnosti skupnosti na posameznih področjih.
Le nekaj let po drugi svetovni vojni so največje evropske države podpisale Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (v nadaljevanju ESPJ), poimenovani kot
Pariška pogodba50 in s tem je nastala prva evropska skupnost, ki se je izkazala za dobro
delujočo skupnost. Na tem temelju so države ustanoviteljice leta 1957 podpisale še dve
pogodbi, ki sta ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost in Evropsko skupnost za
atomsko energijo (v nadaljevanju EURATOM). Pogodbi znani pod imenom Rimska
pogodba51 sta temeljili predvsem na gospodarskem združevanju in povezovanju (Cvikl,
2008, str. 27–28). Že 42. člen Rimske pogodbe je omogočal sprejem potrebnih ukrepov
za usklajevanje sistemov socialne varnosti držav članic in s tem povezanim sprejemom
dveh uredb Sveta leta 1958. Socialni vidiki, povezani z združevanjem evropskega trga
dela, so bili obravnavani v III. delu Rimske pogodbe, saj so v členih 136 in 140 države
članice izrazile prepričanje, da se bodo iz delovanja skupnega trga razvili boljši delovni in
življenjski pogoji ter se zavezale k sodelovanju na področju zaposlovanja, delovnega prava
in delovnih pogojev, poklicnega usposabljanja, socialne varnosti, zdravja in varnosti pri
delu ter na področju socialnega dialoga. Člen 141 je zajemal načelo enakega plačila za
50

Pariška pogodba, ki je združevala šest članic (Belgijo, Zahodno Nemčijo, Luxemburg, Francijo, Italijo in
Nizozemsko), je bila podpisana 18. aprila 1951 in ratificirana leta 1952.
51

Rimska pogodba je bila podpisana 25. marca 1957 in ratificirana leta 1958. Podpisale so jo istoimenske
članice kot Pariško pogodbo.
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enako delo za oba spola in Sodišče je priznalo njegovo neposredno uporabnost. Z
uveljavitvijo Enotnega evropskega akta leta 1987 se je gospodarsko sodelovanje še bolj
okrepilo, saj je bil formalno ustanovljen enotni evropski trg in vzpostavljeno evropsko
politično sodelovanje. Enotni evropski akt je uvedel člen 137, ki je določil usklajevanje
varnostnih in zdravstvenih razmer pri delu z namenom preprečitve socialnega dampinga52.
Bilo je sprejetih nekaj direktiv, ki opredeljujejo minimalne zahteve na tem področju.
Sledil je sprejem Maastrichtske pogodbe53, s katero se je razširilo sodelovanje še na
monetarno področje in pozneje privedlo do uvedbe skupne valute. S tem se je Rimska
pogodba preimenovala v Pogodbo o Evropski uniji (v nadaljevanju PEU). Slednja pomeni
novo stopnjo v procesu oblikovanja vse tesnejše povezave med evropskimi narodi.
Maastrichtska pogodba je uvedla tristebrno strukturo EU (skupnosti za premog in jeklo, za
gospodarstvo in za jedrsko energijo predstavljajo prvi steber, institucije za skupno
zunanjo in varnostno politiko so drugi steber, tretji steber pa predstavlja sodelovanje na
področju pravosodja in notranjih zadev) (Cvikl, 2008, str. 33–35). S podpisom
Maastrichtske pogodbe je bilo spodbujanje visoke ravni zaposlenosti in socialne zaščite
uradno sprejeto kot ena izmed nalog, ki so jo države članice naložile Evropski skupnosti (v
nadaljevanju ES). Vendar se s predlaganimi spremembami ni strinjalo Združeno kraljestvo,
kar so zapisali v protokolu št. 14 PEU in ostalih 11 članic je na tej podlagi nadaljevalo z
uresničevanjem zastavljenih nalog. Sprejeta je bila vrsta direktiv na področju izboljšanja
delovnega okolja za varstvo delavcev, delovnih pogojev, obveščanja delavcev in
posvetovanja z njimi, enakovrednih možnosti za oba spola na trgu delovne sile in enakega
obravnavanja pri delu ter vključevanja na trg dela za osebe, ki so iz njega izključene.
PEU je bila kasneje dopolnjena z Amsterdamsko pogodbo54, s katero so bili dogovorjeni
nekateri nadaljnji ukrepi za gospodarski razvoj in socialno varstvo. S to pogodbo je bila
odpravljena dvojna pravna podlaga na področju socialne politike znotraj ES, saj so se vse
države članice, vključno z Združenim kraljestvom, sporazumele o vključitvi sporazuma o
socialni politiki v besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES)
(spremenjeni so bili členi 136–145 PES). Sprejeti novi 13. člen PES (skupnosti dodeljuje
pristojnosti za ustrezne ukrepe proti diskriminaciji) je narekoval sprejem dveh direktiv, in
sicer direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na
raso ali narodnost in direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju in delu. Med glavnimi novostmi, ki jih je uvedla Amsterdamska pogodba, je
bil tudi začetek evropske strategije zaposlovanja (PES, 125.–130. člen), ki temelji na
odprti metodi usklajevanja (ureja postopke usklajevanja in sistem nadzora nad politiko
zaposlovanja), skupnih smernicah za zaposlovanje in nacionalnih programih o izvajanju
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Socialni dumping (ang. zavreči, odvreči) pomeni »zavrženost« socialnih (družbenih) pravic oziroma
neupoštevanje osnovnih človekovih pravic.
53

Pogodba o Evropski uniji oziroma t. i. Maastrichtska pogodba je bila podpisana 7. februarja 1992 in
ratificirana leta 1993.
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Amsterdamska pogodba je bila sprejeta leta 1997 in ratificirana leta 1999.
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teh smernic. Ker so se v začetku 90. let začele številne države soočati z visoko stopnjo
brezposelnosti, se je EU zbala, da se ta razvije v stalnico evropskega trga dela in si je
zato za cilj zastavila spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti.
V času priprav na največjo širitev EU je bila decembra 2001 podpisana Pogodba iz Nice55,
ki je privedla institucionalne spremembe za učinkovitejše delovanje institucij v razširjeni
Evropi (povečanje števila sedežev v Evropskem parlamentu, ustanovitev pomožnih sodišč,
zmanjšanje velikosti Evropske komisije ...) (Cvikl, 2008, str. 38–41). Je pa bil podpis
pogodbe varljiv za tiste, ki so pričakovali pomemben napredek na socialnem področju.
Uvedenih je bilo le nekaj manjših sprememb, vključno s tako imenovano premostitveno
klavzulo iz člena 137, ki omogoča, da Svet s soglasjem odloči o uporabi postopka
soodločanja na področju zaščite delavcev, če se njihova pogodba o delu izteka,
zastopanja in kolektivne zaščite interesov delavcev in delodajalcev ter glede pogojev za
zaposlitev državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na področju Skupnosti. Poleg
tega so na vrhu v Nici leta 2000 voditelji EU s posebno konvencijo razglasili Listino
Evropske unije o temeljnih pravicah in sicer le kot politično zavezujoč dokument, ni pa bila
vključena v Pogodbo iz Nice (razumljena je bila kot nek moderni katalog človekovih
pravic, ki pa je poleg klasičnih političnih in državljanskih pravic vsebovala tudi zajeten
seznam ekonomskih in socialnih pravic).
Leta 2004 je bila sprejeta Pogodba o Ustavi za Evropo (poimenovana tudi kot Ustavna
pogodba oziroma Evropska ustava), katere namen je bil določiti ustavo za EU, je pa leta
2005 doživela zavrnitev na referendumih dveh držav (Francije in Nizozemske) (Cvikl,
2008, str. 28). Na tej podlagi se je Evropski svet odločil, da si mora EU vzeti čas za
premislek o prihodnosti tako velike Evrope in se kasneje v letu 2007 odločil, da začne
pogajanja o novi Reformni pogodbi. Rezultat pogajanj je v decembru 2007 privedel do
podpisa Lizbonske oziroma prvotno poimenovane Reformne pogodbe, ki je po ratifikaciji
vseh 27-ih56 držav članic stopila v veljavo 1. decembra 2009. Osnovni namen pogodbe je
bil EU omogočiti večjo integracijo, učinkovitejše delovanje in spopadanje z izzivi
globalizacije ter omogočiti nadaljnje širitve EU in jo približati državljankam in državljanom.
Lizbonska pogodba je odpravila tristebrno strukturo, spremenila PEU, PES preimenovala v
PDEU. S tem je prenehala obstajati Evropska skupnost, njena pravna naslednica postane
EU, ki je pridobila tudi lastnost pravne osebe (Andreanelli, 2008).
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Pogodba iz Nice je bila uveljavljena 1. februarja 2003.
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Z podpisom ESPJ se je oblikovala prva evropska skupnost, katere članice so bile Belgija, Nemčija,
Luxemburg, Francija, Italija in Nizozemska. Nadalje so pristopno pogodbo leta 1973 podpisale še Danska,
Irska in Združeno kraljestvo, leta 1981 Grčija, leta 1986 še Španija in Portugalska, nadalje v letu 1995
Avstrija, Finska in Švedska. Sledila je največja širitev v zgodovini EU, in sicer v letu 2004 s pridružitvijo 10
novih članic Češke, Cipra, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Slovaške in Slovenije. Zadnja
širitev je bila leta 2007 s pristopom Bolgarije in Romunije.
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Unija uresničuje cilje, opredeljene v ustanovnih listinah s sekundarno zakonodajo, med
katere sodijo uredbe, direktive in odločbe oziroma sklepi57 kot pravno zavezujoči akti in
priporočila, mnenja, resolucije, smernice, bele in zelene knjige kot pravno nezavezujoči
akti.
Uredbe so splošni pravni akti, zavezujoči v vseh svojih elementih in neposredno uporabni
v vsaki državi članici in kot taki nadomeščajo pravo držav članic z evropskim pravom. S
področja zaposlovanja in dela je bilo sprejetih kar nekaj uredb, med pomembnejše sodi
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji iz leta 2011.
Direktive, ki določajo cilje, medtem ko je izbira samega postopka oziroma načina
njihovega doseganja v pristojnosti posameznih držav članic, so najpogostejša uporabljena
oblika pravno zavezujočih aktov EU. Najpomembnejše direktive s področja socialne
politike, ki se nanašajo oziroma vplivajo na politiko zaposlovanja lahko razdelimo na štiri
področja:
 varnost in zdravje pri delu;
 delovne razmere, ki se nanašajo predvsem na organizacijo delovnega časa in
sklenitev delovnega razmerja;
 varstvo pravic delavcev;
 enakopravno obravnavanje moških in žensk.
Direktive, sprejete na področju socialne politike, pomembno vplivajo na vzpostavljanje
evropskega trga delovne sile in so pomemben vidik zaščite temeljnih socialnih pravic
delavcev.
EU sprejema na področju evropske politike zaposlovanja smernice, na podlagi katerih
morajo države članice sprejeti državne akcijske načrte. Prve smernice so bile sprejete leta
1998 poimenovane kot Luksemburške smernice za zaposlovanje.
Med pravne vire EU uvrščamo sodno prakso Sodišča EU, ki ima kot sekundarni
zakonodajalec izredno pomembno vlogo pri oblikovanju in uveljavljanju temeljnih načel s
katerimi opredeli razmerje med pravom EU in pravom držav članic (Kocjančič, 2005, str.
12–13). Tudi mednarodne sporazume, ki jih sklene Unija z eno ali več tretjimi državami ali
mednarodnimi organizacijami in so zavezujoči za institucije EU in države članice,
uvrščamo med primarne in sekundarne pravne vire EU.
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Lizbonska pogodba je odpravila izraz »odločba« (iz 249. člena PES) in ga v obeh pogodbah nadomestila z
izrazom »sklep,« pri čemer ni razlika le terminološka, temveč ima širše učinke. Sklep je v opredelitvi člena 288
PDEU bodisi v celoti zavezujoč (torej splošni pravni akt) bodisi določa tiste, na katere je naslovljen, in
zavezujoč samo zanje (to je nekdanja opredelitev odločbe).
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3.4.1.1 Socialna politika in politika zaposlovanja v okviru Lizbonske pogodbe58
Lizbonska pogodba označuje novo stopnjo v procesu oblikovanja vse tesnejše zveze med
narodi Evrope. EU temelji na Pogodbi o Evropski uniji in na Pogodbi o delovanju Evropske
unije (PEU, 1. člen). V drugem členu PEU navaja, da unija temelji na vrednotah
spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in
spoštovanja človekovih pravic (vključno s pravicami pripadnikov manjšin). »Upoštevajoč
člen 3 PEU je cilj EU krepitev blaginje njenih narodov in trajnostni razvoj Evrope, ki temelji
na visoko konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu, usmerjenem v polno
zaposlenost in socialni napredek« (Hojnik v: Vatovec et al., 2010, str. 127). Na izrednem
zasedanju Evropskega sveta leta 2000 so voditelji držav članic in vlad podprli strategijo,
na podlagi katere naj bi EU postala najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu in dosegla
polno zaposlenost do leta 2010. Pri tem so se zavedali, da gospodarska rast sama po sebi
ni dovolj za dosego zastavljenega cilja, zato so se zavezali k izboljšanju sodelovanja.
Novi cilji po Lizbonski pogodbi še bolj poudarjajo boj proti socialni izključenosti in
diskriminaciji ter spodbujajo socialno pravičnost in varstvo, enakost med obema spoloma,
medgeneracijsko solidarnost in varstvo otrokovih pravic kakor tudi ekonomsko, socialno in
teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami. Lizbonska pogodba uveljavlja
horizontalno socialno klavzulo, ki je povezana s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti
(ne navaja polne zaposlenosti), visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter ustrezne
socialne zaščite59. Ta klavzula pomeni, da je potrebno vsak osnutek zakonodajnega akta
temeljito presoditi z vidika postavljenih ciljev (v primeru sprejema akta, ki tem ciljem ne
sledi pa izpodbijati pred Sodiščem EU60). Na področju socialne politike si EU in države
članice delijo pristojnosti (vendar samo glede vidikov, ki so določeni v pogodbah), sicer so
pristojnosti EU zgolj podporne oziroma usklajevalne (PDEU, 4., 5. člen). Lizbonska
pogodba EU podeljuje zelo malo novih pristojnosti s področja socialne politike61, pri čemer
imajo nacionalne, regionalne in lokalne oblasti obsežno diskrecijo pri organizaciji storitev
splošnega družbenega pomena (Hojnik v: Vatovec et al., 2010, str. 128).
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Več o oceni trenutnega stanja na področju evropske strategije zaposlovanja in celotnega zgodovinskega
razvoja v članku Weishaupt J Timo, Lack, Katja (2011). The European Employment Strategy: Assessing the
Status Quo. German Policy Studies. Let. 7, št. 1, str. 9-47.
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Horizontalna socialna klavzula se glasi: »Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija
upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne
socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter
varovanjem človekovega zdravja« (PDEU, 9. člen).
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Irska je po prvi neuspešni ratifikaciji na referendumu uspela, da je Evropski svet sprejel Slovesno izjavo o
pravicah delavcev, socialni politiki in drugih vprašanjih v kateri je še posebej poudarjen pomen ciljev in
vrednot.
61

EU sprejema samo ukrepe s področja zagotavljanja prostega gibanja delavcev (PDEU, 48. člen) in prostega
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (PDEU, 21. člen) ter njihovega socialnega varstva in zaščite.
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V letu 2005 je začel veljati program evropske socialne politike, katerega zamisel je bila
zagotavljanje pozitivnega in dinamičnega medsebojnega vpliva gospodarske, zaposlitvene
in socialne politike. Sklenjeno je bilo, da bo Evropski svet vsako leto na spomladanskem
zasedanju proučil napredek pri izvajanju programa. Od leta 2005 dalje so bile smernice za
zaposlovanje vključene v integrirane smernice za rast in delovna mesta skupaj s širšimi
smernicami gospodarske politike. Proces je bil preoblikovan v triletni cikel, v katerem
ostanejo smernice ves čas nespremenjene. Sprejeta je bila nova socialna agenda za
obdobje 2006–2010, ki se je osredotočila na dve prednostni področji:
 na napredovanje k cilju več in boljših delovnih mest (s pomočjo evropske
strategije zaposlovanja, Evropskega socialnega sklada62, socialnega dialoga in
posodabljanja zakonodaje skupnosti na področju obveščanja delavcev in
posvetovanja z njimi, socialne varnosti ter zdravja in varnosti pri delu),
 na vzpostavljanje bolj povezane družbe (s povečanjem učinkovitosti odprte
metode usklajevanja, bojem proti socialni izključenosti ter spodbujanjem
raznolikosti in nediskriminacije).
Za obdobje 2007–2013 je bil uveden program Skupnosti za zaposlovanje in socialno
solidarnost, imenovan Progress in je zajemal pet področij ukrepanja (zaposlovanje,
socialno vključenost in zaščito, delovne pogoje, proti diskriminacijo in enakost med
spoloma). Leta 2007 je bil v podporo delavcem ustanovljen Evropski sklad za prilagajanje
globalizaciji iz katerega se financirajo ukrepi APZ (nadomestila za iskanje zaposlitve,
mobilnost, svetovanje, usposabljanje in pomoč pri samozaposlitvi ali ustanovitvi podjetja).
V letu 2008 je Evropska komisija objavila predlog za prenovljeno socialno agendo za
obdobje 2008–2010, poimenovano »Priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21.
stoletja«, s katero bi lahko evropsko socialno politiko prilagodili novim izzivom
(opredeljenih je bilo sedem prednostnih področij63) (Andreanelli, 2008).
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Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je glavni finančni inštrument za vlaganje v ljudi saj podpira
zaposlovanje, ljudem pomaga okrepiti njihovo izobrazbo in sposobnosti, ki izboljšujejo njihove zaposlitvene
možnosti. Ustanovljen je bil že leta 1957 na podlagi Rimske pogodbe s ciljem spodbujanja zaposlovanja in
povečevanja prožnosti za delavce. ESS z dodatnimi sredstvi k že odobrenim sredstvom v nacionalnih
programih pomeni vezni člen med politiko zaposlovanja na ravni EU in nacionalno politiko zaposlovanja. S tem
prispeva k povečanju zaposlitvenih možnosti ljudi, k njihovemu zaposlovanju, izboljšanju veščin in spretnosti,
potrebnih na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve. ESS financira vse države članice in regije (še posebej
tiste z manj razvitim gospodarstvom) in je glavni element Strategije EU 2020 za rast in delovna mesta z
namenom izboljševanja življenja državljanov EU s tem, da jim nudi boljše zanje in možnosti za zaposlitev (v
proračunskem obdobju 2007–2013 je za dosego teh ciljev namenjenih okoli 75 milijard evrov) (ESS, 2011).
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Ta so: 1) otroci in mladina, predvsem glede izobraževanja in varstva pred nevarnostjo revščine; 2)
spodbujanje zaposlovanja v mednarodnem globalnem okviru; 3) mobilnost; 4) enakopraven dostop do
kakovostne zdravstvene oskrbe za ostarele; 5) boj proti revščini in socialni izključenosti; 6) boj proti
diskriminaciji in spodbujanje enakosti spolov ter 7) zaščita evropskih vrednot na mednarodnem prizorišču.
Leta 2007 smo praznovali evropsko leto enakih možnosti za vse, leto 2010 pa je bilo razglašeno za evropsko
leto boja proti revščini in socialni izključenosti.
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Lizbonska pogodba je na področju socialne politike okrepila vlogo Evropskega parlamenta
(novi ukrepi in direktive se sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku64, Evropski
parlament se tudi obvešča o sporazumih in usklajevanjih na področju socialne politike).
Osrednji akt so direktive, sprejetih pa je veliko nezavezujočih aktov s tega področja
(sporočila, priporočila, resolucije). Poudarjena je odprta metoda usklajevanja z izmenjavo
najboljše prakse in tristrankarski socialni vrh za rast in zaposlovanje s ciljem pospeševanja
socialnega partnerstva in socialnega dialoga na ravni EU (posebno vlogo prepisuje
delodajalcem in delavcem pri določanju zaposlovalne politike EU) (Hojnik v: Vatovec et
al., 2010, str. 129–130).
Lizbonska pogodba je uveljavila tudi Listino EU o temeljnih pravicah65, ki uveljavlja nove
socialne pravice (pravico do svobodne izbire poklica in pravico do dela, enakost moških in
žensk pri zaposlovanju, pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov, zdravstvenega varstva
in varovanja zdravja, dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena), kar
pospešuje socialno in teritorialno kohezijo EU.
Kljub temu, da Lizbonska pogodba pospešuje socialno dimenzijo, saj temu področju
namenja v PDEU dva samostojna naslova, in sicer »Zaposlovanje« (PDEU, 145.–150. člen)
in »Socialna politika« (PDEU, 151.–161. člen) se pojavljajo protislovja. Nekateri menijo,
da je poudarjanje socialne dimenzije z uveljavitvijo vrste zaščitnih klavzul pretežno
simbolične narave, kar bo v prihodnje preprečevalo nadaljnjo harmonizacijo in razvoj tega
področja. Predvsem so razhajanja pri postavljanju ravnotežja med tržnimi in socialnimi
interesi za kar se predvideva, da bo v prihodnje odigralo pomembno vlogo Sodišče EU
(Hojnik v: Vatovec et al., 2010, str. 131).
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V rednem zakonodajnem postopku se odločitve sprejemajo soglasno, le izjemoma s kvalificirano večino, pri
čemer imajo države članice možnost predložitve zakonodajnega osnutka (PDEU, 48. člen) in s tem prekinitve
rednega zakonodajnega postopka.
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Listina EU o temeljnih pravicah ni sestavni del Lizbonske pogodbe, temveč je Lizbonski pogodbi priložena,
ima pa enako pravno veljavnost kot PEU in PDEU, kar določa 6. člen PEU. Je torej pravno zavezujoč akt.
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4 PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
Pravne norme, s katerimi je urejen pravni sistem zaposlovanja in dela v Sloveniji, so v
heteronomnih in avtonomnih pravnih aktih. Med heteronomne pravne akte sodijo URS,
zakoni in podzakonski akti, med avtonomne pa pravni akti, katere so pooblaščeni
sprejemati nosilci sistemov socialnih zavarovanj (Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje),
socialnih pomoči (Centri za socialno delo), nosilci socialnih ugodnosti (različne institucije
pooblaščene za izvajanje javnih pooblastil) in lokalne skupnosti (Bubnov-Škoberne in
Strban, 2010, str. 178).
Slovenski pravni sistem temelji na aktih mednarodnega prava, saj se je Slovenija kot
članica OZN, MOD, Sveta Evrope in EU zavezala spoštovati vse mednarodne obveznosti, ki
so med drugim zavarovane tudi z določbami URS. Razmerje med mednarodnim pravnim
redom in pravnim redom RS določa 8. člen URS po katerem morajo biti zakoni in drugi
predpisi v skladu s splošnoveljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami ter 153. člen URS, ki določa skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in
drugih splošnih aktov z ustavo ter mednarodnim pravom. O njihovi skladnosti pa odloča
Ustavno sodišče RS (URS, 160. člen).

4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustavna ureditev pravic in obveznosti v zvezi z delom in zaposlovanjem se je z novo
slovensko ustavo iz leta 1991 bistveno spremenila. Prejšnja Ustava Socialistične Republike
Slovenije iz leta 1974 je imela o zaposlovanju in delu vsebinsko enake določbe kot Ustava
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Temeljila je na izhodišču, da celotni
družbeni položaj človeka temelji na delu in pravici »delovnega človeka66« do socialnega
zavarovanja za vse socialne primere (tudi za osebe, ki niso bile obvezno socialno
zavarovane), vključno z brezposelnostjo (Bubnov-Škoberne in Strban, 2010, str. 178).
URS je oblikovana na evropskem konceptu urejanja socialnega področja, saj že v svojem
2. členu določa, da je »Republika Slovenija pravna in socialna država.« To pomeni
temeljno izhodišče, da mora država skrbeti za socialne interese prebivalstva in za
uresničevanje človekovih socialnih pravic, katerega konkretizira v II. poglavju
poimenovanem »Človekove pravice in temeljne svoboščine« in v III. poglavju
poimenovanem »Gospodarska in socialna razmerja«. Gre za splošno ustavno načelo, ki
zahteva konkretnejšo argumentacijo in ustavnosodno presojo, pri čemer je dolžnost
države, da z zakoni in drugimi predpisi zagotovi pogoje za uresničevanje tega cilja.

66

V jugoslovanski ustavi iz leta 1974 je bila pravica določena le za delavce (Ustava SFRJ, 163. člen), medtem
ko pa je bil v slovenski ustavi iz istega leta uporabljen širši pojem »delovni človek«, ki je združeval delavce in
osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost (Ustava SRS, 205. člen).
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Med človekove pravice in temeljne svoboščine so v ustavi vključene svoboščine oziroma
pravice, ki se nanašajo na pravni položaj človeka v zvezi z delom. Pravica do dela je bila v
preteklosti del ustavnih določb in obravnavana kot pravica vsakogar, da mu država
zagotovi vključitev v delo in trajnost zaposlitve. V procesu globalizacije in razmerah
tržnega gospodarstva je v praksi to pravico nemogoče zagotoviti, zato je URS ne omenja
več (Vodovnik, 2001, str. 10).
49. člen URS zagotavlja svobodo dela in prosto izbiro zaposlitve. Vsakomur je pod enakimi
pogoji dostopno vsako delovno mesto pri čemer je prisilno delo prepovedano.
Interpretacija svobode dela lahko pomeni, da vsakdo lahko svobodno odloča ali bo delal v
delovnem razmerju ali pa bo dohodek ustvarjal v katerikoli drugi pravno urejeni ali pa tudi
pravno neurejeni obliki dela. Lahko tudi pomeni ali bo nekdo pridobitno ali nepridobitno
delal oziroma ali sploh ne bo delal. Glede na ustavno pravico do socialne varnosti se tu
postavlja vprašanje obveznosti države do zagotovitve denarnih dajatev posamezniku v
primeru, ko se nekdo, ki nima lastnih sredstev za preživljanje odloči, da ne bo pridobitno
delal. V URS ni določb, ki bi urejale dolžnosti vsakogar, da z delom ustvarja sredstva za
svoje preživetje. Tudi norma o svobodnem dostopu do vsakega delovnega mesta je s
stališča dejanske uresničljivosti vprašljiva. Veljavna zakonodaja ne določa obveznosti
delodajalcu, da izbere nekoga med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjuje pogoje. Odpira se
tudi vprašanje, ali se lahko omejuje svoboda delodajalca pri izbiri kandidata. URS v
svojem 14. členu določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo
osebno okoliščino. S to normo je prepovedano vsako razlikovanje oziroma diskriminacija
med katere sodijo tudi svoboščine v zvezi z ustavno določeno svobodo dela. Protiustavno
je vsako razlikovanje pri zaposlovanju oziroma določanje pogojev za dostopnost do
delovnega mesta na podlagi dejstev, ki jih navaja 14. člen URS. Vsebinsko to ni sporno,
se pa postavlja dilema ali se lahko ob enakem izpolnjevanju pogojev več kandidatov,
delodajalcu priporoči, da daje prednost pri zaposlitvi osebam s slabšim ekonomskim
položajem, ker so bodisi brezposelne ali pa preživljajo družinske člane. To nakazuje na
zakonsko ureditev, ki je na temelju 15. člena URS dopustna. Po 2. odstavku 15. člena se
lahko tudi za svoboščine na področju dela z zakonom predpiše način uresničevanja, če je
to nujno zaradi same narave posamezne svoboščine. Vedeti moramo, da z uzakonjanjem
pravice o enaki dostopnosti vsakega delovnega mesta s prisilnim zaposlovanjem ob
obvezni izbiri kandidata zagotovo ne bi prispevalo k uspešnosti zaposlitve in želenih
rezultatov oziroma pozitivnih učinkov (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 59–63).
Med ustavne določbe, ki urejajo položaj, pravice in iz njih izhajajoče odgovornosti na
področju dela in zaposlovanja sodijo še določbe 50., 51., 52. in 57. člena URS, ki urejajo
pravice do socialne varnosti in zdravstvenega zavarovanja, pravice invalidov ter izobrazbo
in šolanje. Vse te pravice so v URS določene na splošni oziroma abstraktni ravni in se
podrobneje urejajo z zakonom. Na podlagi 8. člena URS mora biti zakonska ureditev
pravic v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo ter v skladu s 14. členom URS, ki narekuje na enakost
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pred zakonom. V 15. členu URS je določeno, da je z zakonom mogoče predpisati način
uresničevanja človekovih pravic, kadar tako določa URS ali, če je to nujno zaradi narave
pravic (na primer v 50. členu je pravica do socialne varnosti opredeljena kot splošna
pravica in se mora uresničevanje te pravice določiti z osebnimi pravicami za posamezne
socialne primere z zakonom). Po URS uživajo človekove pravice in vse druge pravice tudi
sodno varstvo, in sicer v četrtem odstavku 15. člena, v 22., 23. in 25. členu, ki daje
posamezniku pravico do pritožbe in enakega varstva njegovih pravic. Te pravice so
varovane tudi z možnostjo ustavne pritožbe pred Ustavnim sodiščem RS, čemur URS
namenja VIII. poglavje (Šturm, 2011).
URS vsebuje tudi načela in pravila, ki neposredno ali posredno vplivajo na dolžnost
države, da pospešuje zaposlovanje. Že predhodno omenjen 2. člen URS, Slovenijo
opredeljuje kot socialno državo, ki skrbi in zagotavlja pogoje za uresničevanje socialnih
interesov posameznikov, povezanih s kvaliteto njihovega življenja in dela. Na to pa vpliva
dohodek, ki ga posameznik ustvari z zaposlitvijo in delom in z njim preživlja sebe in
odvisne družinske člane. Dolžnost države je, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in delo
ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo, kar je tudi zapisano v 66. členu in sodi v III. del
URS, ki se nanaša na gospodarska in socialna razmerja. Država mora na temelju te
ustavne norme sprejemati aktivne ukrepe, s katerimi bo ustvarjala možnosti za zaposlitev
in drugih oblik dela ter njihovo »dohodkovno« varnost. V URS ni nikjer določena pravica
do varstva v primeru brezposelnosti67. Razlogov za opustitev je lahko veliko, dejstvo pa
kaže na to, da je v času sprejemanja URS ustavodajni organ menil, da za ustavno varstvo
brezposelnih oseb ni utemeljenih razlogov niti zadostnega dolgoročnega javnega
interesa68 za urejanje tega vprašanja v ustavi. Pravica do varstva v primeru brezposelnosti
se lahko v ustavnih normah uvrsti pod splošno ustavno pravico do socialne varnosti (URS,
50. člen) in pod splošno pravico socialne države (URS, 2. člen). Vendar je Ustavno sodišče
že v letu 199269 določilo ustavni temelj za denarne dajatve iz zavarovanja za
brezposelnost pri čemer se je sklicevalo na 66. člen URS. Pravico do dohodkovne varnosti
v primeru brezposelnosti je povezalo z dolžnostjo države, da omogoča zaposlovanje in
skrbi za varstvo zaposlitve iz česar sledi, da komur tega ne uspe omogočiti je dolžna
zagotoviti sistem varstva za primer brezposelnosti. Tu se sodišče ni oprlo na pričakovano
pozitivno pravico do socialne varnosti (URS, 50. člen), ki je po vsebini pravica do
67

V ustavi so neposredno ali posredno urejene vse pravice za vse temeljne socialne primere, razen za primer
brezposelnosti (izrecno je v 51. členu določena pravica do zdravstvenega zavarovanja, pravice invalidov v 52.
členu, pravice otrok v 56. členu ...). Ustava Socialistične RS iz leta 1974 je vsebovala določbe o individualnih
pravicah v primeru brezposelnosti v zvezi z denarnimi dajatvami. Vsebinsko istovetne določbe je vsebovala
tudi jugoslovanska ustava iz leta 1974.
68

Brezposelnost je negotov dogodek, ki lahko doleti vsakogar v času njegove delovne dobe in ima
posameznik majhne ali celo nobene možnosti, da bi to preprečil, bi pa moralo biti v javnem interesu in v
interesu vsakega posameznika, da se pravica do varstva v primeru brezposelnosti uvrsti med temeljne
človekove pravice, ki uživajo ustavno varstvo.
69

Ustavno sodišče RS, Usklajevanje denarnih nadomestil za primer brezposelnosti z gibanjem osebnih
dohodkov (odločba US z dne 19.11.1992).
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dohodkovne varnosti ob nastanku socialnih primerov, kamor sodi tudi brezposelnost
(Bubnov-Škoberne, 1997 str. 35–37 in str. 74). V III. poglavju URS ureja še pravico do
proste podjetniške pobude, katero se lahko omeji, le če to zahteva javna korist (URS, 74.
člen), soodločanja delavcev pri upravljanju (URS, 75. člen), pravico do sindikalne svobode
(URS, 76. člen) in pravico do stavke (URS, 77. člen).
URS ne vsebuje določb v zvezi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja vendar posredno
skozi pravico do dela in proste izbire zaposlitve določa, da mora država z različnimi ukrepi
pospeševati oziroma spodbujati zaposlovanje in ustvarjati možnosti za izboljšanje položaja
brezposelnih oseb na trgu dela. Država ima obveznost, da zagotavlja razvoj izobraževanja
in izpopolnjevanja predvsem v okviru razvijanja aktivne politike zaposlovanja (URS, 57.
člen) ter posebnega varstva in usposabljanja za delo invalidom in otrokom z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju (URS, 52. člen). K takemu ravnanju RS zavezujejo tudi
mednarodni akti in pogodbe, katere sem predstavila v prejšnjem poglavju.

4.2 ZAKONI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA IN DELA
Določbe ustave so splošne in nedorečene in zato potrebujejo jasnejšo opredelitev v
zakonu. Tudi ustavnosodna praksa ni zadostna podlaga za izvajanje in konkretizacijo
mednarodno in ustavno priznanih pravic. Zato je na strani zakonodajalca, da vsebino
določenih pravic in obveznosti konkretneje uredi z zakonom.
4.2.1 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA
Temeljni zakon, ki ureja področje zaposlovanja in dela, je Zakon o urejanju trga dela, ki je
bil sprejet v oktobru 2010, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2011 (razen določb prve
alineje prvega odstavka 16. člena, 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29., 36. in 37.
člena, ki so se začele uporabljati 1. januarja 2012). Z dnem začetka uporabe ZUTD se je
prenehal uporabljati Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Novak, 2011).
Bistvena novost, ki ga prinaša ZUTD, je v spremenjenem odnosu države do politike
zaposlovanja, kar je razvidno že iz samega naslova zakona in tudi iz njegove sistematike.
V ZZZPB so bile na prvem mestu izpostavljene pravice za primer brezposelnosti. Novi
zakon pa daje prednost storitvam za trg dela in aktivni politiki zaposlovanja, šele v
drugem delu pa obravnava pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Cilj je
predvsem v prehodu od pasivnih k aktivnim ukrepom politike zaposlovanja. S hitrejšim
ukrepanjem na trgu dela bo država povečevala zaposljivost ter omogočala večjo stopnjo
zaposlenosti. (Moja Zaposlitev.si, 2011). Povečana varnost in večja zaposljivost pa naj bi
se zagotavljali tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja.
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ZUTD ureja ukrepe države na trgu70 dela, s katerimi se (ZUTD, 2010):
 zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov
APZ ter delovanje sistema za primer brezposelnosti,
 določajo izvajalci ukrepov,
 predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in storitev,
 urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad
njihovim izvajanjem ter
 ureja zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku.
Ukrepi države na področju dela, določeni v 15. členu ZUTD so naslednji (ZUTD, 2010):





storitve za trg dela,
aktivna politika zaposlovanja,
zavarovanje za primer brezposelnosti ter
zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer
brezposelnosti.

Storitvi za trg dela sta vseživljenjska karierna orientacija, ki zajema aktivnosti v zvezi z
»informiranjem o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno
svetovanje, učenje veščin vodenja kariere« in posredovanje zaposlitve, ki obsega
aktivnosti iskanja primerne ali ustrezne zaposlitve71. Obe storitvi sta namenjeni vsem in ne
le brezposelnim iskalcem zaposlitve72 (npr. vseživljenjska karierna orientacija je
namenjena tudi učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem).
V primerjavi z ZZZPB, ki je več pozornosti posvečal finančnim ukrepom, usmerjenim v
kadrovsko in tehnično prestrukturiranje pri delodajalcih, se ZUTD bolj posveča
usposabljanju in izobraževanju iskalcev zaposlitve ter različnim spodbudam za njihovo
zaposlovanje in samozaposlovanje.
V 29. členu ZUTD so našteti naslednji ukrepi APZ:
a) Izobraževanje, ki ga je zakonodajalec postavil na prvo mesto, se izvaja kot
neformalno in formalno izobraževanje. V izobraževanje se lahko vključujejo
brezposelne in zaposlene osebe ter delodajalci, lahko pa tudi drugi iskalci
zaposlitve v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje ukrepov APZ in katalogu
ukrepov APZ iz 36. člena ZUTD. Neformalno izobraževanje se izvaja na različne
načine (npr. tudi kot praktično usposabljanje na konkretnem delovnem mestu in se
lahko izvaja kot delovni preizkus). Z usposabljanjem pridobi udeleženec nova
70

Navedeni ukrepi se izvajajo za brezposelne osebe in zaposlene osebe ter druge iskalce zaposlitve,
delodajalce in druge osebe, ki iščejo informacije in nasvete o pogojih in možnostih zaposlovanja v RS in EU.
71

Ustrezna in primerna zaposlitev sta opredeljeni v 12. in 13. členu ZUTD.

72

Iskalec zaposlitve je brezposelna oseba (ZUTD, 8. člen) ali tudi druga delovno aktivna ali neaktivna oseba in
študent, ki išče zaposlitev (ZUTD, 2. točka 5. člena in 14. člen).
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znanja in kompetence, z izpopolnjevanjem pa si širi in poglablja obstoječe znanje
in spretnosti. Pri formalnem izobraževanju se posameznik vključi v program s
katerim pridobi javno veljavno izobrazbo (ZUTD, 30. člen).
b) Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta sta namenjena
pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, in
večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene
delavce. Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje
popolne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo, delitev delovnega mesta
pa kot subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo
(ZUTD, 31. člen).
c) Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih
možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb73 in iskalcev zaposlitve, katerih
zaposlitev je ogrožena74. Ukrep se izvaja v obliki »subvencij za zaposlitev« (ZUTD,
32. člen).
d) Pri kreiranju delovnih mest gre predvsem za spodbujanje delovne in socialne
vključenosti (izboljšanje usposobljenosti in delovnih veščin) oseb iz ranljivih skupin
ter se pretežno izvaja pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju (ZUTD, 33.
člen). V okviru tega ukrepa se izvajajo subvencioniranje začasnih zaposlitev in
javna dela v katera je brezposelni lahko vključen največ eno leto (v določenih
izjemnih primerih pa se vključitev lahko tudi podaljša). V ZUTD so v zvezi s
pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno zaradi opravljanja javnih del, določene posebnosti
glede plačila, trajanja dopusta in razlogov za njeno prenehanje. Zanimivo je, da
73

Med ranljive skupine na trgu dela sodijo vsi prikrajšani, resno prikrajšani delavci in invalidi po Uredbi
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne, 6. avgusta 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 PES (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Ur. l. EU L 214/2008 z dne, 9.
avgust 2008). Po uredbi se za »prikrajšanega delavca« šteje vsaka oseba, ki v preteklega pol leta ni imela
redno plačane zaposlitve ali nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali je
starejša od 50 let ali živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov ali dela v sektorju ali ima poklic v
državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma
v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu ali
je član etnične manjšine v državi članici, ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali
delovne izkušnje, da poveča možnosti dostopa do redne zaposlitve (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, 2.
člen, 18. točka). »Resno prikrajšani delavec« pomeni vsako osebo, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več
nezaposlena (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, 2. člen, 19. točka). »Invalid« pomeni vsako osebo, katere
invalidnost je priznana z državno zakonodajo ali ima priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali
psihičnih okvar (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, 2. člen, 20. točka). Nekatere kategorije prikrajšanih
delavcev in invalidov imajo še vedno posebne težave pri vstopanju na trg dela, zato je upravičeno, da
nacionalni organi uvedejo ukrepe, ki podjetja spodbujajo, da povečajo stopnjo zaposlenosti, zlasti delavcev iz
teh prikrajšanih kategorij. Zato je posebej pomembno, da ima pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev in
invalidov pozitivne učinke na stopnjo zaposlenosti teh kategorij delavcev ter da podjetjem ne omogoča le
zmanjševanje stroškov ampak tudi druge ugodnosti (npr. subvencije plače pri zaposlitvi invalida in
prikrajšanega delavca).
74

Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je zaposlena oseba, ki je v odpovednem roku (redna
odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca) ali oseba pri kateri je iz poslovne dokumentacije
delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno ali delavec kateremu bo v roku treh mesecev
prenehala veljati pogodba o zaposlitvi za določen čas.
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ZUTD osebe, ki opravljajo javna dela imenuje udeležence javnih del in ne delavce.
Vzporedno z opravljanjem javnih del je lahko oseba vključena še v usposabljanje
in izobraževanje (Belopavlovič, 2010, str. 640). Obdobje vključenosti v javna dela
se po novi zakonodaji šteje v obdobje zavarovanja kar pomeni, da je oseba po
prenehanju javnih dela upravičena do denarnega nadomestila. Po dosedanji
ureditvi oseba te pravice ni imela.
e) Spodbujanje samozaposlovanja je ukrep pri katerem gre za ustvarjanje novih
delovnih mest v manjših podjetjih ter z opravljanjem samostojne dejavnosti. Ukrep
predvideva pomoč pri samozaposlitvi in subvencijo ob samozaposlitvi ter je
prednostno namenjen brezposelnim osebam ter iskalcem zaposlitve pri katerih je
zaposlitev ogrožena (ZUTD, 34. člen).
Podlaga za izvajanje ukrepov APZ so smernice za izvajanje ukrepov, ki jih za posamezno
plansko obdobje sprejme Vlada RS po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji,
ter načrt za izvajanje teh ukrepov, poleg tega pa tudi katalog ukrepov APZ, ki ga pripravi
pristojno ministrstvo za delo.
Ukrepe države na trgu dela izvajajo z zakonom pooblaščeni izvajalci pri čemer še naprej
ostaja najpomembnejša institucija Zavod RS za zaposlovanje. Z uveljavitvijo ZUTD pa vse
večjo vlogo pridobivajo koncesionarji. Pomembna novost zakona je namreč možnost
pridobitve koncesije za izvajanje javne službe na področju, ki ga pokriva ta zakon
(področja našteta v 15. členu ZUTD). Kot izvajalec ukrepov je po novem zakonu tudi Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Po ZUTD se lahko ustanovijo tudi fundacije za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ki so naslednice skladov dela iz prej veljavnega ZZZPB.
Z uveljavitvijo ZUTD se je tudi razširil obseg oseb, ki so vključene v zavarovanje za primer
brezposelnosti. Zakon določa, da se poleg delavcev v delovnem razmerju za primer
brezposelnosti obvezno zavarujejo tudi osebe, ki so za primer brezposelnosti zavarovane v
okviru drugih predpisov: s področja socialne varnosti, starševskega varstva, rejniške
dejavnosti, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije, če prejemajo za to
funkcijo plačo, samozaposlene osebe, poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni
družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu (ZUTD, 54. člen). Zakon dopušča tudi
možnost prostovoljnega vključevanja osebam, ki se ne morejo vključiti v obvezno
zavarovanje. Za vključitev v prostovoljno zavarovanje pa morajo izpolnjevati posebne
pogoje določene v 57. členu zakona. Vse te novosti je zakon uvedel s ciljem, da bi okrepil
socialno varnost brezposelnih in s tem prispeval k razširjanju koncepta prožne varnosti.
ZUTD zagotavlja varnost zavarovancev v primeru nastanka brezposelnosti brez njihove
krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in
solidarnosti. Zakon povečuje socialno varnost brezposelnih oseb s krajšanjem obdobja
zavarovalnega razmerja, potrebnega za pridobitev pravice do denarnega nadomestila.
Krog upravičencev do denarnega nadomestila se razširja na osebe, ki so bile zaposlene
vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, kar je bistveno ugodnejše kot po dosedanji ureditvi
(denarno nadomestilo so prejele osebe zaposlene 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih). Ta
ureditev prinaša višjo stopnjo socialne varnosti predvsem mlajšim osebam in zaposlenim
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za določen čas. Socialna varnost se povečuje tudi z dvigom zneska denarnega
nadomestila, saj je ta višji in prve tri mesece prejemanja denarnega nadomestila (iz 70 %
osnove se je povečal na 80 %) ter tudi z zvišanjem najnižjega in najvišjega zneska
denarnega nadomestila. Tudi za starejše osebe od 50 in 55 let se trajanje denarnega
nadomestila podaljša za čas enega meseca. Zakon pa je znižal pravico do plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine iz prej določenih treh let na eno leto (Vlada RS, 2011b).
Tabela 1: Nadomestilo za čas brezposelnosti in prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje po ZZZPB in po ZUTD

Nadomestilo
za
čas Ureditev po ZZZPB
brezposelnosti
Pravico
do
nadomestila Vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih
pridobi posameznik, ki je bil
v delovnem razmerju
plača

Ureditev po ZUTD
Najmanj 9 mesecev v zadnjih 24
mesecih

Osnova
za
odmero
denarnega nadomestila

Povprečna
mesečna
posameznika v 12 mesecih

Povprečna
mesečna
posameznika v 8 mesecih

plača

Višina
nadomestila

denarnega

Prve tri mesece 70 %, naslednje
mesece 60 %

Prve tri mesece 80 %, naslednje
mesece 60 %

Trajanje
nadomestila

prejemanja

3 mesece za zavarovalno dobo od 1 do
5 let

3 mesece za zavarovalno dobo od 9
mesecev do 5 let

Trajanje
prejemanja
nadomestila za starejše od
50 let

18 mesecev z zavarovalno dobo nad
25 let

19 mesecev z zavarovalno dobo nad
25 let

Trajanje
prejemanja
nadomestila za starejše od
55 let

24 mesecev z zavarovalno dobo nad
25 let

25 mesecev z zavarovalno dobo nad
25 let

Plačilo
prispevkov
za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do izpolnitve
minimalnih
pogojev
za
starostno upokojitev

Največ tri leta

Največ 1 leto

Vir: Prirejeno po ZZZPB (1991) in ZUTD (2010).
Zakon tudi razširja krog brezposelnih oseb in evidenc, ki jih zavod vodi. V evidenco
brezposelnih oseb se lahko vpiše tudi oseba, ki se izobražuje ob delu in uveljavlja pravico
do denarnega nadomestila ter aktivno išče zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja,
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državljan držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora75 (v nadaljevanju EGP) in
Švicarske konfederacije76 in tudi državljan držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske
konfederacije z osebnim delovnim dovoljenjem ter tudi tujec, ki izpolnjuje pogoje za
pridobitev pravice do denarnega nadomestila. Da bi nezaposleni ohranili stik z okoljem in
delom, je zakon povečal možnost dela osebam ne da bi pri tem izgubile denarne
prejemke, in sicer do zneska 200 EUR mesečno (ZUTD, 67. člen). Uveden je tudi ukrep
delne brezposelnosti, kjer brezposelni ob sprejemu zaposlitve za krajši delovni čas
ohranijo pravico do sorazmernega dela denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.
Zavod po novem vodi tudi evidenco iskalcev zaposlitve, ki niso brezposelne osebe, vendar
aktivno iščejo zaposlitev (študenti, ki iščejo delo, osebe v času odpovednega roka, osebe
pri katerih je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bodo ostale brez dela, in
zaposleni za določen čas, ki jim bo pogodba prenehala veljati najpozneje čez tri mesece).
Zavod bo tem osebam nudil enake storitve kot brezposelnim (MMC RTV SLO, 2011).
Pomembna novost je tudi vodenje evidence delodajalcev z negativnimi referencami, ki se
je uvedla predvsem zaradi zaščite pred posredovanjem oseb na morebitna objavljena
delovna mesta. Natančneje je urejeno področje evidenc in tudi nadzora nad delovanjem
institucij na trgu dela (urejeno je v VII. in X. poglavju zakona). Uveden je sistematičen
pristop k poročanju ter spremljanju in vrednotenju ukrepov, kar naj bi prispevalo k
učinkovitejši in gospodarnejši porabi javnih sredstev (IX. poglavje zakona). Prijava na
ZRSZ ni več vezana na kraj stalnega prebivališča ali kraj zadnje zaposlitve in je mogoča na
več načinov (elektronsko, osebno ali po pošti). Oseba se lahko prijavi pri katerem koli
uradu v Sloveniji, ki ga sama izbere. Zakon poleg tega ne predvideva več triurne dnevne
obvezne navzočnosti oziroma dosegljivosti brezposelne osebe na domu (o načinu
dosegljivosti za zaposlitev in za vključevanje v ukrepe na trgu dela se osebe dogovorijo s
svetovalcem zaposlitve). Ob vsem tem nam zakon prinaša tudi zmanjševanje
administrativnih bremen.
4.2.2 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
Pravni položaj ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja so podrobneje
urejene v Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR). ZDR ureja delovna razmerja,
sklenjena s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem in tudi razmerja, ki
zagotavljajo varstvo nekaterim drugim osebam, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe
o zaposlitvi in niso v delovnem razmerju (volonterski pripravniki, otroci, mlajši od 15 let,
vajenci, dijaki in študenti).
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Sporazum o ustanovitvi EGP je bil sklenjen med ES in sedmimi državami članicami
prosto trgovino (EFTA), ki je začel veljati 1. januarja 1994 v državah EU in EFTA,
Avstrije, Finske in Švedske v EU so v okviru EFTA ostale še Norveška, Islandija in
zagotavlja pravno podlago za sodelovanje teh treh držav pri nastajanju predpisov
sodelovanje med članicami EGP-EFTA in državami članicami Unije.
76

Evropskega združenja za
razen v Švici. Po vstopu
Liechtenstein. Sporazum
EU ter politični okvir za

Uradno ime Švice je "Confoederatio Helvatica - CH", kar latinsko pomeni Švicarska konfederacija (zvezna
država s 26 kantoni in s tremi uradnimi jeziki - nemščina, francoščina in italijanščina).
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ZDR določa pravne podlage, ki izhajajo iz zahtev po večji notranji mobilnosti delavcev in
večji fleksibilnosti trga dela ter je usklajen s pravom EU in normami nekaterih
mednarodnih organizacij (OZN, MOD, Svet Evrope). Zakon je med drugim usklajen z
Direktivo 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja
moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu. Cilj zakona je vključevanje delavcev v
delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa in preprečevanje
brezposelnosti. Zakonodajalec se je pri sprejemanju zakona zavedal, da je zelo
pomemben z vidika delovanja trga dela in mora temeljiti na nekaterih človekovih pravicah
in vrednotah, pri čemer je poudarek na pravici delavcev do svobode dela, pravici do
dostojanstva pri delu in varstvu interesov delavcev v delovnem razmerju (Končar, 2008,
str. 7–30).
V povezavi z ZUTD so predvsem pomembne določbe, ki se nanašajo na objavo prostega
delovnega mesta oziroma vrste dela, sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi ter iz
tega izhajajočega varstva pravic delavcev. V nekaterih primerih se lahko na podlagi ZUTD
delavcu še preden preneha delovno razmerje ponudi oziroma vključi v določen program
APZ in s tem prepreči nastanek brezposelnosti (npr. v primeru odpovedi pogodbe večjemu
številu delavcev iz poslovnih razlogov, stečajnega postopka oziroma postopka likvidacije).
4.2.3 OSTALI ZAKONI S PODROČJA DELA
Obstaja še vrsta zakonov, ki pomembno vplivajo na ureditev področja zaposlovanja ter
ureditev in zaščito trga dela, preprečevanje zlorab, zmanjševanje administrativnih ovir ter
usklajevanje naše zakonodaje z mednarodno zakonodajo in zakonodajo EU.
Predvsem so pomembni naslednji zakoni:











Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

socialno varstveni dejavnosti,
socialno varstvenih prejemkih,
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
zaposlovanju in delu tujcev,
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
varstvu osebnih podatkov,
javnem naročanju,
splošnem upravnem postopku.

Vsi ti zakoni se medsebojno prepletajo in tvorijo sistem pravne in socialne države,
predvsem v postopkih uveljavljanja in odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristi
vsakega posameznika.
Naj omenim še pomen sprejetja interventnih zakonov. To so zakoni, ki jih država sprejme
z namenom poseganja na posameznih področjih, kjer se pokaže potreba po hitrem
ukrepanju za obvladovanje nastalih razmer. Tako sta bila na področju politike
zaposlovanja v letu 2009 sprejeta dva interventna zakona, s katerima je država želela
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omiliti škodljive učinke svetovne gospodarske krize in ohraniti številna delovna mesta. Oba
zakona sta bila sprejeta za določeno časovno obdobje in se sedaj več ne izvajata.
Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je uvedel novost, ki je
delavcem omogočala polno delovno dobo, delodajalcem pa zmanjševala stroške plač v
času krize. Na podlagi tega zakona sta se izvajala dva ukrepa APZ in sicer delno
subvencioniranje polnega delovnega časa in tudi sofinanciranje aktivnosti »Usposabljanje
za večjo zaposljivost 2009–2010.« Cilj je bil predvsem v tem, da bi delavcem že v času
zaposlitve preprečili prehod v odprto brezposelnost.
Zakon o delnem povračilu nadomestila plače pa je omogočil izvajanje dveh ukrepov, to sta
delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in
usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo. Namen zakona je
med drugim bil tudi v povečanju zaposljivosti delavcev z dvigom izobrazbenega nivoja in s
tem izboljšanje konkurenčnosti delodajalca.

4.3 PODZAKONSKI AKTI
Podzakonske akte delimo na državne (heteronomne) in nedržavne (avtonomne) pravne
akte. Državno pravo sprejemajo organi neposredne državne uprave, kamor sodijo številni
pravilniki, ki jih izdajajo pristojni ministri za posamezna področja. Nedržavne pravne akte,
ki jih izdajajo osebe zunaj neposredne državne uprave (samostojne pravne osebe javnega
prava) zajemajo samourejanje svojih zadev, kamor sodijo statuti, pravila, pravilniki in
sklepi. Avtonomno pravo pa mora temeljiti na zakonskem pooblastilu, pri čemer lahko
učinkuje samo notranje (vpliva na organizacijo in delovanje nosilca) ali tudi zunanje. Pri
tem je pomembno, da so podzakonski državni in avtonomni akti v skladu z ustavo in
zakonom. V nasprotnem primeru so le-ti podvrženi ustavnosodni presoji pri čemer ustavno
sodišče preverja predvsem morebitno kršitev načela zakonitosti oziroma legalitete in pri
tem poudarja, da podzakonski akti ne smejo spremeniti ali samostojno urediti oziroma
zožiti pravic in obveznosti. Sistem pravic in njihove omejitve lahko ureja le zakon, pri
čemer se lahko zakonske določbe s podzakonskimi pravnimi akti dopolnjujejo le v toliko,
da udejanjajo smisel zakonske norme in dosežejo njen cilj. V vsebinskem smislu ne smejo
določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih okvirov zakona. Zato je
določanje pravic in obveznosti v skladu z načelom demokratične in pravne države
pridržano ustavi in zakonu. Bi pa bilo nesmiselno z določenimi (strokovnimi, tehničnimi ...)
pravili čezmerno obremenjevati zakonsko besedilo in ravno zato je podrobnejša ureditev
prepuščena podzakonskemu urejanju. »Določanje pravic in obveznosti v podzakonskih
aktih in avtonomnih aktih nosilcev javnih pooblastil brez zakonske podlage pomeni
neposredno pomanjkanje demokratične legitimacije v stvarnem pomenu in s tem kršitev
ustavnih vrednot, izraženih v obliki načel demokratične, pravne države, zaupanja v pravo
in zakonitosti (legalitete)« (Bubnov-Škoberne in Strban, 2010, str. 184–186).
Temeljni zakon, ki ureja področje APZ, je že omenjeni ZUTD, ki v 194. členu določa
obvezne podzakonske in splošne akte, potrebne za izvrševanje zakona. Ključne pravne
podlage zakonu so:
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 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah (Ur. l. RS, št. 106/2010);
 Pravilnik o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri
financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev (Ur. l. RS, št. 107/2010);
 Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ (Ur. l. RS, št. 106/2010);
 Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku
posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu RS za
zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 105/2010);
 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/2011);
 Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (Ur. l. RS, št. 65/2011);
 Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu
uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom RS za zaposlovanje (Ur.
l. RS, št. 106/2010);
 Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji
za oblikovanje cen teh storitev (Ur. l. RS, št. 74/2011);
 Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev
zaposlitve (Ur. l. RS, št. 3/2011);
 Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve
vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju
strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 6/2011).
Na področje APZ se navezuje še vrsta drugih zakonov77 in tem pripadajočih podzakonskih
aktov, ki jih bom v nadaljevanju glede na obravnavo posamezne tematike vsebinsko
umestila med poglavja. Podrobneje bom opisala le najpomembnejša pravilnika s področja
APZ, in sicer Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ in Pravilnik o izboru in sofinanciranju
programov javnih del.
4.3.1 PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
V skladu s sprejetjem ZUTD je prenehal veljati Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ (Ur. l.
RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), ki ga je nasledil istoimenski pravilnik (Ur. l. RS, 106/2010),
ki je začel veljati 1. januarja 2011.
Pravilnik vključuje 16 členov, v katerih ureja vrsto in višino denarnih prejemkov oseb,
vključenih v ukrepe APZ (dodatek za aktivnost, prevoz in za stroške izobraževanja) ter
upravičenost do povrnitve stroškov zdravniškega pregleda in zavarovanja za primer
nesreče pri delu. Dodatek za aktivnost pripada brezposelnim osebam vključenim v ukrepe
APZ, razen osebam, ki so vključene v formalno izobraževanje (tem osebam pripada
dodatek za stroške izobraževanja), pri čemer se višina dodatka določi v Katalogu ukrepov
APZ. Vsem vključenim osebam v ukrepe APZ pripada tudi dodatek za prevoz in kritje
stroškov predhodnega zdravniškega pregleda, če je za posamezen ukrep predviden.
77

Našteti v podpoglavju »Ostali zakoni s področja dela«, str. 48–49.
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V pravilniku je opredeljen tudi izbor in register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ ter izbor
delodajalcev. V nadaljevanju so določeni še pogoji za sklenitev pogodbe in izvedbe
aktivnosti.
Akt o vključitvi v ukrepe APZ sta bodisi napotnica ali pogodba. Napotnico izda izvajalec
ukrepov APZ v primeru, ko so osebe upravičene le do plačila stroškov programa, v ostalih
primerih, ko so osebe opravičene tudi do denarnih prejemkov (dodatek za aktivnost,
prevoz, stroške izobraževanja, povračila stroškov zdravniškega pregleda), pa se sklene
pogodba o vključitvi.
Predhodni pravilnik je bil bistveno bolj obsežen in je urejal določene zadeve, ki so sedaj v
skladu z ZUTD prenesene v druge izvedbene dokumente in podlage za izvajanje ukrepov
APZ. Ukrepi APZ se izvajajo na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov APZ, Načrta za
izvajanje ukrepov APZ in Kataloga ukrepov APZ78. Ti dokumenti se pripravljajo za
določeno plansko oziroma proračunsko obdobje, kar omogoča lažje in sprotno prilagajanje
razmeram na trgu delovne sile ter povečevanju uspešnosti in učinkovitosti izvajanja
ukrepov APZ in uvajanja novih ukrepov ter doseganju zastavljenih ciljev.
4.3.2 PRAVILNIK O IZBORU IN SOFINANCIRANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL
Javna dela so poseben program v okviru kreiranja delovnih mest. Namenjena so
aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Pravne podlage so določene v
ZUTD v 49., 50., 51., 52. in 53. členu in na tej podlagi sprejetem pravilniku ter v drugih
podlagah za izvajanje ukrepov APZ (v smernicah, načrtu in katalogu za izvajanje ukrepov
APZ).
Pravilnik vsebuje 9 členov, v katerih podrobneje ureja izbor programov javnih del, merila
za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del po območnih
službah ZRSZ, vlogo partnerjev pri njihovem izvajanju, stroške, ki jih ZRSZ zagotavlja
poleg deleža plač ter poročanje ZRSZ ministrstvu, pristojnemu za delo.

4.4 OSTALI DOKUMENTI IN SPORAZUMI
4.4.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE
Slovenija potrebo po aktivni vlogi države pri uresničevanju pravice do dela in na področju
zaposlovanja uresničuje na podlagi ustave in zakonov ter spoštovanju mednarodnega
prava, ki narekuje sprejem določene vizije in strategije razvoja na tem področju. Tako je
vlada RS v letu 2005 sprejela krovni strateški dokument poimenovan »Strategija razvoja
Slovenije«79. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika in vključuje

78

Več o tem obravnavam v naslednjem poglavju, str. 64–72.

79

SRS je vlada sprejela junija 2005. Strategija je bila sprejeta na podlagi širokega soglasja in celovite javne
razprave, saj je bila v pripravo vključena tudi zainteresirana javnost (posvet pri predsedniku RS, Svet za
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gospodarska, socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Strategija
razvoja Slovenije (v nadaljevanju SRS) pomeni strategijo trajnostnega razvoja Slovenije in
hkrati prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. Namen je bil oblikovati
celovito strategijo, ki bo zagotavljala trajnostni gospodarski, socialni in okoljski razvoj,
aktivno in enakopravno vključenost v EU, razvoj nacionalne, kulturne in prostorske
identitete ter njene prepoznavnosti v svetu. Zastavljene cilje pa bo Slovenija lahko
dosegla le s pripravo in izvedbo temeljnih strukturnih reform in spremembo dosedanjega
razvojnega vzorca. Slovenija si je za obdobje 2006–2013 zastavila ambiciozne cilje, v
okviru katerih je določila pet ključnih razvojnih prioritet (UMAR, 2005, str. 9):
1) Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast;
2) Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta;
3) Učinkovita in cenejša država;
4) Moderna socialna država in večja zaposlenost in
5) Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Vse prioritete so podprte s konkretnimi akcijskimi načrti, saj so iz usmeritev izpeljani
konkretni ukrepi z odgovornimi nosilci in merljivimi cilji. Le tako lahko država dosega
zastavljene strateške cilje, pri čemer je potrebno poudariti, da so strategije del
neprestanega iskanja najboljših rešitev družbenega razvoja.
V okviru prve prioritete je pozornost APZ namenjena v okviru ukrepa za spodbujanje
podjetniškega razvoja in povečanja konkurenčnosti. Tudi druga razvojna prioriteta je v
okviru ukrepa izboljšanja kakovosti izobraževanja in spodbujanja vseživljenjskega učenja
usmerjena v programe APZ. Največjo pozornost ukrepom na področju zaposlovanja
namenjajo ukrepi v okviru četrte razvojne prioritete, kjer bi izpostavila naslednje cilje
(UMAR, 2005, str. 37–38):
 povečati fleksibilnost delovnih razmerij in zaposlovanja,
 prehod iz pasivnih v aktivne ukrepe na trgu dela,
 zmanjšati strukturna neskladja na trgu dela z ustrezno politiko izobraževanja,
usposabljanja ter priznavanjem pridobljenega znanja in kompetenc v zaposlitvi,
 nižji prispevki delodajalcev za socialno varnost pri težje zaposljivih, prvo zaposlenih
in dolgotrajno brezposelnih na manj razvitih področjih,
 olajšati kombiniranje dela z družinskim in zasebnim življenjem,
 izboljšati zaposljivost težje zaposljivih skupin,
 uveljaviti večjo lastno odgovornost posameznika za njegov socialni položaj,
 večja ciljna usmerjenost socialnih prejemkov in storitev na iskanje in sprejemanje
dela,
 povezava socialne zaščite s spodbujanjem aktivnosti in družbene kohezije
(poudarek na »fleksibilni varnosti«),
trajnostni razvoj, Ekonomsko-socialni svet, Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
nevladne in regionalne organizacije).
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 enakomerneje porazdeliti tveganja na trgu delovne sile in socialna tveganja,
 širiti možnosti za dvig izobrazbene ravni in vključevati brezposelne v programe APZ
 izboljšati položaj invalidov.
Vidimo, da je v okviru SRS velik poudarek na APZ, predvsem na želji po prehodu iz
pasivnih v aktivne ukrepe ter spodbujanju aktivnosti in zaposljivosti težje zaposljivih
skupin oseb. Predvsem so pomembni naslednji ukrepi (Slovenija jutri, 2011):






Ukrep 50: Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb;
Ukrep 51: Uspešnejša politika zaposlovanja;
Ukrep 52: Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja;
Ukrep 54: Povečati prilagodljivost trga dela in olajšati zaposlovanje;
Ukrep 59: Ukrepi za povečanje možnosti za aktivnost in preprečevanje pasti
brezposelnosti in neaktivnosti.

V pripravi je že nova strategija za naslednje sedemletno obdobje 2013–2020, ki bo sledila
novi evropski razvojni strategiji poimenovani »Strategija Evropa 2020«, katera predstavlja
ambiciozno in celovito strategijo za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev
makroekonomske stabilnosti ter za vzpostavitev strukturnih reform. Strategija postavlja
naslednje prioritete za Evropo: pametna, trajnostna in vključujoča rast ter 5 glavnih ciljev
(Evropska komisija, 2010, str. 10-11):
1) zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in
64. letom,
2) izboljšati možnost za raziskave in razvoj,
3) zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, povečati delež obnovljivih virov in izboljšati
energetsko učinkovitost,
4) izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem
prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo in
5) spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine.
Nekateri cilji so utemeljeni v zakonodaji EU, drugi ne in tudi bremena niso porazdeljena,
kar pomeni da bo skupni cilj lahko dosežen le ob primerni politiki na nacionalni ravni in
ukrepih na ravni EU. Ravno evropska strategija EU 2020 in pogoji novega evropskega
gospodarskega upravljanja zahtevajo od Slovenije nove strukturne reforme ter učinkovite
upravljavske in tehnološke rešitve. Te bodo prioritetno usmerjene za povečevanje dodane
vrednosti na zaposlenega, s čimer bodo ustvarile pogoje za dolgoročno povečanje blaginje
prebivalstva. Že potekajoča razprava o Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020
je namenjena opredelitvi temeljnih načel vodenja ekonomske politike in regulacije
gospodarstva, ki bo zagotavljala ekonomsko stabilnost in povečano odpornost
gospodarstva na potencialne zunanje šoke. Cilj nove vizije je povečanje blaginje ljudi z
višjo zaposlenostjo, višjo dodatno vrednostjo, višjo produktivnostjo in višjim indeksom
zadovoljstva/sreče. Ob nastajanju novega dokumenta je želja, da v pripravi sodeluje čim
širši krog strokovne javnosti, pri čemer je potrebno strokovne ugotovitve neprestano
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preverjati z javnimi razpravami, saj je širok družbeni konsenz o prihodnosti Slovenije
predpogoj za uspeh dokumenta (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2011).
4.4.2 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE
2007–2013
Na SRS temelji tudi Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (v
nadaljevanju OP RČV) in predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU. Skupni
cilj OP RČV je doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega
standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik. To bo mogoče doseči le s povečanim
vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti,
zaposljivosti in gospodarske rasti. Progam financirata obe partnerici (Slovenija in EU) in
izhaja iz naslova obeh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega socialnega sklada ter Kohezijskega sklada80, z namenom prispevati h krepitvi
sinergij z Lizbonsko strategijo, kakor je opredeljeno v integriranih smernicah za rast in
nova delovna mesta ter kot pomoč pri njeni uresničitvi81. Pri načrtovanju OP RČV so bile v
celoti upoštevane vse normativne podlage na ravni EU in na nacionalni ravni. Velik
poudarek je bil na vlogi partnerstva med državo in Evropsko komisijo na eni strani ter
ostalimi organi in telesi na drugi strani z vpeljavo načel evropskega vladanja pri
oblikovanju mrež sodelovanja (odprtost, participacija, odgovornost, učinkovitost in
skladnost) in z upoštevanjem subsidiarnosti ter proporcionalnosti. Partnerstvo je
pomemben element tako v pripravi kakor pri nadaljnjem izvajanju, spremljanju in
vrednotenju OP RČV. Z željo po pripravi ustreznega programa je bil izveden proces
predhodnega vrednotenja in analiza stanja po razvojnih področjih s prikazom prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti. Analiza je zajela naslednja področja (OP RČV, 2007, str.
5–13):





konkurenčnost slovenskega gospodarstva;
trg dela;
razvoj človeških virov;
socialna vključenost in enake možnosti in

80

Evropski sklad za regionalni razvoj predstavlja finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje
2007–2013 in skupaj z Evropskim socialnim skladom sodi v okvir Strukturnih skladov, ki predstavlja del
proračuna Skupnosti. Sklad je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju
največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. Kohezijski sklad je poseben sklad EU s katerim EU
spodbuja in podpira razvoj držav članic in na ta način prispeva k zmanjšanju razlik v razvitosti oziroma
zmanjševanju ekonomskih ter socialnih neskladij med državami EU in tako vpliva na bolj uravnotežen razvoj
EU kot celote. Kohezijski sklad je bil prvič ustanovljen leta 1994 z Maastrichtsko pogodbo, za finančno obdobje
2007–2013 pa sklad ustanavlja »Uredba sveta ES št. 1084/2006 z dne, 11.7.2006, o ustanovitvi Kohezijskega
sklada in razveljavitvi Uredbe ES št. 1164/94.«
81

Že v letu 2002 so se voditelji držav članic dogovorili, da bodo namenili 3 % BDP za raziskave in razvoj ter
spodbujanje skupnih politik na področju znanosti v okviru »Evropskega raziskovalnega prostora.« S tem so
želeli podkrepiti dosego zastavljenega cilja, da bi EU do leta 2010 postala najbolj konkurenčno in dinamično
ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi
delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo (Papon, 2003, str. 565).
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 učinkovita in cenejša država ter administrativna usposobljenost vladnega in
nevladnega sektorja.
V okviru analize trga dela bi predstavila le ugotovitve, ki se nanašajo na APZ. Osnovni
problem, ki se je pokazal v Sloveniji je, da programi APZ niso bili deležni evalvacij s strani
neodvisnih institucij, v katerih bi se ocenjeval vpliv posameznega programa na verjetnost
zaposlitve ali tako imenovani »dead-weight učinek«82. Zato smo povzeli rezultate študije
učinkovitosti evropske APZ, ki so jo naredili Kluve in drugi v letu 200583. Ugotovljeno je
bilo, da programi neposrednega kreiranja delovnih mest v javnem sektorju in programi
subvencioniranja zaposlitev v zasebnem sektorju se ne kažejo kot najbolj učinkovita vrsta
ukrepov APZ. Relativno majhen pozitiven učinek na verjetnost zaposlitve imajo tudi
tradicionalni programi usposabljanja. Največ sredstev je bilo namenjenih za formalno
izobraževanje, kar vpliva na izhode iz brezposelnosti, ne pa tudi na izhode v zaposlitev. Za
učinkovitost je potrebno programe ciljno usmeriti in več usposabljanja povezati s
konkretnim delovnim mestom. Za večjo učinkovitost programov bi bilo potrebno vsebinsko
združevanje programov APZ v programe, ki bi imeli jasno opredeljen cilj in s tem bi
prestregli sedanjo razdrobljenost programov. Povečati je treba ciljno usmerjenost
programov glede na potrebe delodajalcev in brezposelnih oseb ter zagotoviti njihovo
stabilno financiranje (OP RČV, 2007, str. 29–30).
Tabela 2: Pregled nekaterih ugotovitev analize

PREDNOSTI
•
•

relativno dobro razvit trg institucij na trgu dela
dobro sodelovanje delodajalcev z ZRSZ

POMANJKLJIVOSTI
•
•
•

razdrobljenost obstoječih programov APZ
ni podatkov o učinkovitosti programov APZ
administrativne ovire pri izvajanju ukrepov APZ

PRILOŽNOSTI
•

•
•

dosedanje izkušnje pri izvajanju programov APZ omogočajo kreiranje
učinkovitejših in prijaznejših programov socialne vključenosti neaktivnih oseb ter
oseb z manjšo možnostjo vključitve na odprti trg
vzpostavitev stabilnega financiranja programov APZ
razvoj programov, ki bodo s svojo vsebino in časovnim fokusom omogočali ugodne
ublažitvene učinke posledic procesov prestrukturiranja gospodarstva na trg dela in

82

S pomočjo kontrolne skupine brezposelnih se meri nepotrebnost določenih aktivnosti v okviru programa
APZ.
83

Študija podaja skupni prikaz rezultatov 130 evalvacijskih študij programov APZ v EU.
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•
•
•

zaposlovanja
povečanje vloge delodajalcev pri oblikovanju in izvajanju programov
povečanje učinkov in pomena vzpostavljanja vseživljenjske karierne orientacije
možnost aktiviranja novih partnerjev s strani neprofitnega sektorja in civilne
družbe kot soustvarjalcev in izvajalcev novih programov in koristnikov
izobraževalnih programov za vključevanje na trg dela

NEVARNOSTI
•
•

nevarnost »benefit traps« zaradi pasivnih prejemkov se osebe raje odločajo za
pasivnost kot za aktivnost
brezposelnost vse bolj postaja dolgotrajna brezposelnost in trajno stanje
brezposelnih – visoka tveganja socialne izključitve
Vir: OP RČV (2007, str. 32–33).

Glede na opravljeno analizo je bila ključna usmeritev v izvajanju OP RČV dosega
naslednjega cilja: »Vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo
zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok življenjski
standard« (OP RČV, 2007, str. 68).
OP RČV, poleg tehnične pomoči84, sestavlja pet razvojnih prioritet s cilji in tako v svoji
strukturi sledi določbam Uredbe o Evropskem socialnem skladu85. Razvojne prioritete so
naslednje (OP RČV, 2007, str. 73–108):
 spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
cilj: vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v
razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem,
izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne,
razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere;
 spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
cilj: izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in
neaktivnih oseb;
 razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
cilj: razvoj človeških virov za delo in življenje v družbi temelječi na znanju s
posodabljanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanjem
vseživljenjskega učenja;
 enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
84

Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet,
prednostnih usmeritev ter projektov in aktivnosti.
85

Glej opombo o ESS št. 62, str. 37.
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cilj: z bojem proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela, v vzgojnoizobraževalnem sistemu in na področju kulture dosegati večjo socialno vključenost
in zmanjšati materialno ogroženost ranljivih skupin ter na ta način prispevati k
uveljavljanju koncepta enakih možnosti;
 institucionalna in administrativna usposobljenost
cilj: razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito
strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj.
»Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 opredeljuje razvojne
prioritete, ki so neposredno in posredno povezane s prioritetami, opredeljenimi v evropski
in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela, potreb za razvoj
konkurenčnosti ter moderne socialne in učinkovite države« (OP RČV, 2007, str. 67). S tem
dokumentom prispevamo k uresničevanju Strategije razvoja Slovenije, Državnega
razvojnega programa, Integriranih smernic za rast in zaposlovanje za uresničevanje
prenovljene Lizbonske strategije, Nacionalnega programa reform za izvajanje Lizbonske
strategije v Sloveniji in Okvirja gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v
Sloveniji ter strateških ciljev EU, zapisanih v strateških smernicah Skupnosti za kohezijo
(OP RČV, 2007, str. 67).
4.4.3 KOALICIJSKI IN EKONOMSKO-SOCIALNI SPORAZUM
Pri sledenju in uresničevanju ciljev strategije razvoja Slovenije odigrajo pomembno vlogo
politika kakor tudi socialni dialog s katerima mora država doseči splošen družbeni
konsenz. Politične stranke v okviru vladne koalicije sklenejo in podpišejo koalicijski
sporazum za določeno mandatno obdobje86. V sporazumu določijo poglavitne programske
cilje, ki jih želi vlada doseči na posameznih področjih (ministrstvih). Socialni partnerji
(predstavniki delojemalcev, delodajalcev in vlade) pa z namenom širše ekonomske in
socialne varnosti vseh prebivalcev Slovenije pripravijo in podpišejo ekonomsko-socialni
sporazum87. V sporazumu opredelijo posamezna področja ter določijo naloge vlade,
delodajalcev in sindikatov.
Trenutno smo v obdobju, ko pričakujemo oblikovanje nove vlade in priprave novega
koalicijskega in socialnega sporazuma. Ker pa se Združenje delodajalcev Slovenije zaveda
pomembnosti socialnega dialoga in nujnosti sodelovanja vseh treh partnerjev, to je
delodajalcev, sindikatov in vlade, je v ta namen že oblikovalo stališča za novi Ekonomskosocialni sporazum 2012–2015. Cilj izhodišč je, da si morajo socialni partnerji in vlada
86

Zadnji koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi RS je bil sklenjen za mandatno obdobje 2008–2012
poimenovan »Uveljavitev odgovornosti za spremembe.« Na področju politike zaposlovanja so si koalicijske
stranke prizadevale h krepitvi trga dela z rastjo zaposlenosti in kvalitete zaposlovanja ob zagotavljanju varne
prožnosti (Koalicijski sporazum, 2008, str. 29–30).
87

Zadnji socialni sporazum je bil sprejet za obdobje 2007-2009. V poglavju »Zaposlovanje in trg dela« je kot
prioritetno nalogo določil zagotavljanje prožnejšega in varnejšega trga dela za učinkovitejše odzivanje na
zunanje dejavnike ter povečanju prilagodljivosti gospodarstva ob vse večji izpostavljenosti konkurenčnim
pritiskom na svetovnih trgih (Socialni sporazum za obdobje 2007–2009).
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skupaj prizadevati za čimprejšnje gospodarsko okrevanje ter prihodnji ekonomsko,
socialno in okoljsko uravnotežen razvoj. Pri tem se morajo zavedati, da je uspešno
gospodarstvo predpogoj za socialno državo. Izhodišča za ekonomsko-socialni sporazum
zajemajo 11 ključnih področij za katera je potrebno doseči konsenz vseh strani. Med temi
gre predvsem izpostaviti doseganje varne prožnosti na trgu dela za več in boljša delovna
mesta, kjer je želja vzpostaviti ravnovesje varne prožnosti (flexicurity) na trgu dela med
prožnostjo delovnih razmerij, sistemi socialne varnosti, vseživljenjskim izobraževanjem in
APZ. To pa zahteva spremembo vrste zakonov (ZDR, Zakon o prispevkih za socialno
varnost, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ...) in dosledno izvajanje
fleksibilnih oblik zaposlovanja, ki že obstajajo z ustreznimi spodbudami in olajšavami.
Predlog je tudi v uvedbi spodbud za delodajalce za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih
mladih in starejših ter prehajanje zaposlenih od enega delodajalca k drugemu na podlagi
njunega dogovora. Posebno pozornost namenjajo hitrejšemu vstopu na trg dela mladih,
predvsem z ureditvijo štipendij, študentskega dela, fleksibilnosti prve zaposlitve in drugih
spodbud (Združenje delodajalcev Slovenije, 2011, str. 19–21).

58

5 OPREDELITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Aktivna politika zaposlovanja 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 (ZUTD, 28. člen). APZ je nabor
ukrepov, katerih namen je prispevati k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških
dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in EU. Na ta
način APZ neposredno posega na trg dela, pri čemer odpravlja kratkoročne in druge
probleme glede zaposlovanja, ki jih z ostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik
ni mogoče učinkovito odpravljati.
Strnjeno bi lahko APZ označili kot nabor ukrepov in programov88, s katerimi država
neposredno in selektivno posega na trg delovne sile z namenom, da bi med delovno
aktivne vključila in v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da
bi s tem preprečila ali zmanjšala brezposelnost (Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 2002, str.
174). APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki se odvijajo na trgu dela ter
ustvarjajo dodatne delovne možnosti, povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko
mobilnost delovne sile, omogočajo prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev za
spremenjene pogoje produkcije v tržni konkurenci, spodbujajo razvoj podjetniških iniciativ
in samozaposlovanje. Ukrepi preprečujejo marginalizacijo določenih skupin brezposelnih
na trgu dela in delujejo v smeri usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem (Malačič et
al., 1995, str. 195).
Aktivno politiko zaposlovanja je potrebno ločiti od pasivne89, katere cilj ni neposredno
poseganje na trg delovne sile, temveč predvsem blaženje nastalih posledic. Osnovni
namen in cilj APZ je zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu krogu
posameznikov (Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 2002, str. 174). Ločevanje ukrepov in
programov na »aktivne« in »pasivne« pa v praksi ni tako enostavno. Denarne dajatve tudi
vplivajo na delovanje trga delovne sile, saj je upravičenost pogojena s številnimi
obveznostmi brezposelnih oseb tako za pridobitev kakor tudi za ohranitev pravice in
posamezniku dejansko ne pušča svobode (posameznik prejemnik denarne dajatve ima
dolžnost aktivno iskati zaposlitev in se aktivno vključevati v programe APZ).

88

Izraza programi in ukrepi APZ jemljemo kot sinonima, v resnici pa so programi bolj kompleksni načrti
delovanja APZ (v preteklosti so se sprejemali za posamezno koledarsko leto, sedaj pa za daljše obdobje) in so
sestavljeni iz več ukrepov, katere se prilagaja trenutnim razmeram na trgu delovne sile in politiki
zaposlovanja.
89

Ukrepi »pasivne« politike zaposlovanja so naravnani k ščitenju socialnega položaja posameznikov ter k
zakonskemu urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij in kot taki ne vodijo k spodbujanju zaposlovanja
(npr. pravica do denarnih dajatev v času brezposelnosti, pravica do predčasne upokojitve).

59

5.1 ZGODOVINA RAZVOJA APZ V SVETU IN PRI NAS
Utemeljitelja APZ sta švedska ekonomista Rehn in Meidner, ki sta oblikovala predlog
modela gospodarskega in socialnega razvoja. Model je vseboval tri sestavine. Prvi dve
sestavini sta bili poimenovani kot »Rehn-Meidner« model, tretja pa je dobila ime »aktivna
politika zaposlovanja.« Težnja je bila po znižanju globalnega povpraševanja in omejitvi
inflacije ter po uveljavitvi solidarnostne politike plač. S tem se uresničuje ideja socialne
pravičnosti in pospeševanja k strukturnemu prilagajanju gospodarstva. Ravno pospešene
strukturne spremembe v gospodarstvu vodijo v presežke delovne sile v nekaterih in
primanjkljajev v drugih sektorjih. Zato se pojavi potreba po izdelavi selektivnih ukrepov s
katerimi bi spodbujali odpiranje delovnih mest v sektorjih s presežki delovne sile ter
ukrepov s katerimi bi preusmerjali delovno silo v sektorje, v katerih te primanjkuje. Model
je nastal že konec štiridesetih let, na Švedskem pa so ga v večjem obsegu začeli
uporabljati šele 10 let pozneje. Druge razvite države so posamezne prvine APZ na podlagi
priporočil OECD90 začele uporabljati šele v šestdesetih letih. Razlog je bil v pojavu težnje
po ohranjanju polne zaposlenosti ob hkratnem naraščanju brezposelnosti in inflacije ter
razširjenemu pojavu strukturne brezposelnosti91. Države ugotovijo, da so izobraževalni
sistemi pomanjkljivi in ne usposabljajo delovne sile, ki bi zagotavljala potrebe
spremenjenega povpraševanja, na trg so začeli številčno vstopati ženske in mladi92, kar je
povzročilo hitro naraščanje ponudbe delovne sile ob hkratnem pojavljanju obrobnih
družbenih skupin, ki so vse bolj izobčene iz trga delovne sile. Vsi ti razlogi so narekovali
potrebo po uvajanju programov APZ ter ustreznem prilagajanju zakonodaje93 (Svetlik in
Batič v: Svetlik et al., 2002, str. 174–175).
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Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (ang. Organisation for Economic Co-operation and
Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki sprejemajo načela predstavniške
demokracije in svobodnega trga. Šteje 33 držav članic (tudi neevropske), Slovenija je pridružena članica od
leta 2010.
91

Strukturna brezposelnost je posledica neskladja med izobrazbo oziroma usposobljenostjo, zahtevano za
razpoložljiva delovna mesta in izobrazbo brezposelnih oseb oziroma iskalcev zaposlitve in je posledica
tehnološkega razvoja ter sprememb v strukturi povpraševanja glede na izobrazbo in usposobljenost, ki je
potrebna za delo na novih delovnih mestih (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16).
92

V večini držav EU so se razmere na trgu dela mladih v času gospodarske krize poslabšale. Po zadnjih
razpoložljivih podatkih se je stopnja brezposelnosti mladih (od 15 do 24 let) v EU-27 povečala iz 15,4 % (v
drugem četrtletju 2007) na 20,8 % (v drugem četrtletju 2011). V Sloveniji je stopnja brezposelnosti mladih
precej nestanovitna, vendar pod povprečjem EU-27 (v drugem četrtletju 2011 je znašala 13,2 %, 5,3 % višja
kot v drugem četrtletju 2007). OECD poudarja potrebo po izboljšanju stanja na področju zaposlovanja mladih
ter podaja ustrezna priporočila državam (povečanje varnosti delovnih mest, vlaganje v sklade za pomoč
mladim, da pridobijo nova znanja in spretnosti, znižanje stroškov dela mladih delavcev ...) Več o tem v članku
Slovenian Economic Mirror (2001). Labour market situation of youth during the crisis. Let. 17, št. 11, str. 29–
32.
93

Primer Kanade, ki je namenila velik poudarek regulaciji trga delovne sile s prilagoditvijo zakonodaje,
zagotavljanjem finančnih virov in ustrezno politiko. Predvsem se osredotoča na ukrepe usmerjene v
"vseživljenjsko učenje" kamor vključuje predvsem izobraževanje in usposabljanje. Pri tem pa zaznava
določene nedoslednosti pri izvajanju. Več o tem v članku Rollings-Magnusson, Sandra (2001). Legislation and
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Najpomembnejši razlog za uveljavljanje APZ je v povečevanju strukturne brezposelnosti v
katerega so bile ujete vse evropske države od sredine sedemdesetih let. Uvajanje novih
tehnologij je zahtevalo nova znanja, prekvalifikacije in doizobraževanje. Pojavi se
neskladje med kakovostjo povpraševanja in ponudbe na trgu delovne sile. Temu pa ni bil
več primeren dotedanji Keynesov94 model spodbujanja globalnega povpraševanja in
reševanja strukturne brezposelnosti. Nič ne pomaga dvigovati povpraševanje po delovni
sili, če ta ne ustreza ponudbi, saj to spodbuja inflacijo, javne izdatke in primanjkljaj v
državnem proračunu. Države so se preusmerile na neoklasični ekonomski model, s
katerim naj bi dosegli zaupanje podjetnikov v gospodarstvo, spodbudili naložbe in s tem
tudi zaposlovanje. Vendar se je tudi ta model pri razreševanju strukturne brezposelnosti
izkazal kot neuspešen predvsem zato, ker je uravnaval gospodarski sistem na makro ravni
(Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 2002, str. 176–177).
Večjo pozornost strukturni brezposelnosti so evropske države začele posvečati od sredine
osemdesetih let dalje, kar je še posebej spodbudilo razvoj APZ. Še vedno pa se države ne
odpovedujejo makroekonomskim ukrepom in na razne načine spodbujajo tudi globalno
povpraševanje. Temeljni poudarek v politiki zaposlovanja devetdesetih let je imel prehod
od pasivnih k aktivnim ukrepom pri čemer stopajo v ospredje programi izobraževanja in
usposabljanja in s tem ukrepi za uravnavanje ponudbe delovne sile. Uveljavi se oznaka
»workfare«, ki pomeni »blaginjo temelječo na delu«. APZ ne le selektivno in neposredno
posega na trg delovne sile, temveč zahteva aktivnost vsakega posameznika oziroma
brezposelnega. Ta ne more več mirno uživati pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti in čakati, da se porabijo pripadajoča sredstva temveč mora ves čas aktivno
iskati delo ter se vključevati v programe. Uvaja se načelo aktivne varnosti, ki pomeni, da
si varnost mora zagotoviti vsak sam s svojim delom in z lastnim prizadevanjem, pri tem pa
mu država ponuja pomoč (država ne prevzema več odgovornosti, da vsakomur zagotovi
delo, pač pa, da vsakomur pomaga izboljšati možnosti za zaposlitev) (Svetlik in Batič v:
Svetlik et al., 2002, str. 183–184).
APZ pridobiva dvojno razsežnost, in sicer na regionalizaciji in tudi na nadnacionalni ravni.
Na ravni regij se oblikujejo mreže socialnih partnerjev, ki se ukvarjajo z vprašanji
zaposlovanja in zadovoljevanja potreb lokalnega prebivalstva. Na nadnacionalni ravni pa
nastaja evropska politika zaposlovanja, katere temelj je Amsterdamska pogodba, jedro pa
Luksemburške smernice, ki evropske države zavezujejo k reševanju problemov
brezposelnosti in določajo temeljne smeri delovanja, znotraj katerih vsaka država išče
svojim razmeram primerne programe in ukrepe. Vsaka država mora izdelati akcijski načrt
zaposlovanja in poročati o njegovem uresničevanju, pri čemer ima APZ v evropski politiki
zaposlovanja osrednje mesto (Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 2002, str. 185).

lifelong learning in Canada: inconsistencies in implementation. The Canadian Journal of Higher Education. Let.
31, št. 3, str. 23.
94

Več o tem na str. 18.
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V Sloveniji smo se z APZ seznanili šele v osemdesetih letih, v praksi pa začeli uporabljati v
začetku devetdesetih let z začetkom uvajanja tržnega gospodarstva. Tem spremembam je
sledil sprejem novih zakonov s področja delovanja gospodarskih družb, delovnih razmerij
in zaposlovanja95. Z množičnim zapiranjem nedonosnih proizvodenj ter odpuščanjem
presežnih delavcev se pojavi kriza zaposlovanja, ki je zahtevala uvedbo blažilnih ukrepov.
APZ se uveljavi kot del programov za razreševanje tovrstnih težav. ZZZPB iz leta 1991 je
vseboval poglavje o APZ, ki je zajemalo vrsto finančnih ukrepov namenjenih delodajalcem
in dajatev ter pomoči za brezposelne osebe. Nastali so programi za prekvalifikacije in
dodatno izobraževanje delavcev, za preusmerjanje delavcev v samozaposlitev in za
odpiranje novih delovnih mest. Veliko sredstev je bilo namenjenih podjetjem za izplačila
plač ter za financiranje predčasnega upokojevanja. Izvajali so se ukrepi priprave na
zaposlitev, sofinanciranje pripravništva, subvencioniranje novih delovnih mest, izplačilo
denarnih nadomestil v enkratnem znesku, samozaposlovanje, javna dela, usposabljanje
invalidov in sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev96. Prav s programi APZ je
Slovenija v veliki meri ublažila krizo zaposlovanja, čeprav so bili ti v začetku zaradi
pomanjkanja izkušenj in potrebe po hitrem uvajanju manj domišljeni vendar pa pozitivna
izkušnja za njihovo nadaljnje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ter razvoj. Prvotno so
bili usmerjeni predvsem na regulacijo povpraševanja po delovni sili, v drugi polovici
devetdesetih let pa so se začeli usmerjati tudi na stran ponudbe. (Svetlik in Batič v:
Svetlik et al., 2002, str. 186). Novela ZZZPB iz leta 1998 doprinese še eno pomembno
novost, in sicer da temeljna pravica brezposelne osebe ni več uveljavljanje pravic iz
naslova brezposelnosti, temveč vključitev v programe APZ z namenom povečanja
zaposlitvenih možnosti (ZZZPB, 4. b člen).

5.2 STRATEŠKI CILJI APZ
V letu 2010 je Evropska komisija sprejela novo strategijo razvoja in rasti, ki je nadomestila
Lizbonsko strategijo. Strategija Evropa 2020 je bila zasnovana v luči nove gospodarske
krize. Kljub večjim poudarkom na izobraževanju in trajnostni rasti še vedno ostajajo
ključna področja podobna lizbonski strategiji (vlaganje v znanje in inovacije, visoka

95

V tem obdobju so bili sprejeti naslednji zakoni: Zakon o gospodarskih družbah (1993), Zakon o delovnih
razmerjih (1990) in Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (1991). ZZZPB je bil
predhodno sprejet že leta 1974. Že v tem zakonu je bila določena priprava na zaposlitev, ki je imela naravo
ukrepa APZ. Večje potrebe v takratnih razmerah po uvajanju ukrepov ni bilo, saj vse do leta 1988 relativna
stopnja brezposelnosti ni presegla 2 %. V letu 1987 je bila sprejeta novela zakona, ki je določala dodatne
ukrepe APZ (koriščenje denarnega nadomestila v enkratnem znesku oz. t. i. kapitalizacija, prekvalifikacije in
dokvalifikacije presežnih delavcev). V letu 1988 je bil prvič določen tudi postopek planiranja, način
financiranja, vsebina in pogoji za pridobitev sredstev in vključevanje v ukrepe APZ.
96

Že v letu 1994 je bila v ZDA narejena analiza učinkovitosti programov za spodbujanje zaposlovanja v obliki

povračila izplačanih plač delodajalcem, ki zaposlujejo prejemnike socialnih transferjev in druge prikrajšane
delavce. Rezultati so pokazali, da ukrepi le kratkoročno vplivajo na izboljšanje stopnje zaposlenosti, ni pa
zaznati konkretnih dokazov o trajnih oziroma dolgoročnih koristi na povečanje stopnje zaposlenosti. Vsekakor
pa tem ciljnim skupinam delavcev ti ukrepi prinašajo pozitivne učinke, ker se jim z njimi povečuje stopnja
zaposljivosti (Hamersma, 2008, str. 498).

62

zaposlenost in socialna vključenost). Države članice poziva, da povečajo udeležbo na trgu
dela posebnih skupin (mladi, starejši, nizko kvalificirani delavci) in zmanjšajo strukturno
brezposelnost ter v ta namen uvajajo prožne oblike dela, učinkovito vseživljenjsko učenje,
spodbujajo mobilnost delovne sile in ustrezno socialno varnost z jasnimi pravicami in
odgovornostmi brezposelnih oseb s poudarkom na aktivnem iskanju zaposlitve (Leschke,
2011, str. 135–139). Slovenija je kot članica EU dolžna in obvezna slediti in uresničevati
zastavljene cilje »Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast - Evropa 2020«.
Evropa 2020 je ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic EU iz gospodarske
krize, za zagotovitev makroekonomske stabilnosti ter izvedbo strukturnih reform. Bistveni
del te strategije je uvedba strukturnih reform za srednje in dolgoročno obdobje, ki se
osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in
uresničevanje petih glavnih ciljev EU do leta 2020. Ti cilji so (Evropska komisija, 2010, str.
5):
 zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in
64. letom, tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev
ter z boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev;
 izboljšati možnosti za raziskave in razvoj, zlasti povečati celoten delež javnih in
zasebnih naložb v tem sektorju na 3 % BDP;
 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta
1990, povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati
energetsko učinkovitost za 20 %;
 izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem
deleža prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo;
 spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine.
Vsaka država članica EU je obvezna pripraviti Nacionalni reformni program, v katerem so
zapisani prioritetni ukrepi, ki jih bo država izvajala za doseganje skupnih ciljev strategije
Evropa 2020.
Zastavljene cilje bo Slovenija dosegla z ukrepi ekonomske politike, strukturnimi ukrepi in
institucionalnimi prilagoditvami. Prioritete bodo ustvarjanje novih delovnih mest in novega
znanja, spodbujanje in ustvarjanje inovativnih podjetij ter večja zaposljivost, aktivnost in
usposobljenost posameznikov. Pomembno vlogo pri doseganju ciljev strategije na
področju trga dela predstavljajo APZ ter drugi ukrepi na trgu dela.
APZ je usmerjena v zvišanje stopnje zaposlenosti in produktivnosti in v spodbude za večje
socialno vključevanje oziroma širši socialni razvoj, namenjen vsem tistim, ki jim grozi
izključitev ali so že izključeni iz konkurenčnega trga dela. Cilj APZ je omogočiti določenim
skupinam trajnosten dostop do trga dela, programi APZ pa se bodo povezovali tudi z
ukrepi za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, vseživljenjskega učenja in
aktivnega staranja. Med druge ukrepe v zvezi s strukturnimi in institucionalnimi
spremembami na trgu dela sodijo dosledno izvajanje Zakona o trgu dela, spremembe
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Zakona o delovnih razmerjih in izvajanje ustrezne »kohezijske politike«97 (ZRSZ, 2011a,
str, 3–5).

5.3 SMERNICE ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ ZA OBDOBJE 2012–2015
Smernice za izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga sprejme Vlada RS za
določeno plansko obdobje. Pri tem se posvetuje z drugimi socialnimi partnerji. Podlaga so
program državnih razvojnih prioritet in investicij ter drugi strateški dokumenti RS. V
smernicah se opredelijo zlasti »obdobje veljavnosti, namen in cilj izvajanja ukrepov APZ,
okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in
vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ ter cilji strateških dokumentov RS in EU, ki jih je
treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ« (ZUTD, 36. člen).
ZUTD je podlaga za izvajanje ukrepov države na trgu dela, kot so storitve za trg dela,
ukrepi APZ, zavarovanje za primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in
prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Prav tako določa izvajalce storitev
na trgu dela in povečuje nadzor nad delovanjem institucij na trgu dela. Dodatno ZUTD
uvaja smernice za izvajanje ukrepov APZ, katere je na podlagi usmeritve krovnih
evropskih dokumentov, strateških dokumentov RS in tega zakona Vlada RS sprejela v
decembru 2011 za obdobje 2012–2015 in predstavljajo osnovo za učinkovitejše delovanje
trga dela v Sloveniji.
Na podlagi strategije »Evropa 2020« je Slovenija pripravila Nacionalni program reform
2011–2012 v katerem je v skladu s Smernicami zaposlovanja opredelila tako imenovana
»ozka grla« ter si za cilje do leta 2020 postavila (MDDSZ, 2011a, str. 6):
 dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 odstotkov prebivalcev v starosti od 20 do
64 let,
 zmanjšati število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino ali socialno
izključenost, in sicer za 40.000 oseb glede na izhodiščno leto 2008,
 doseči, da delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 odstotkov in
 doseči, da bo 40 odstotkov mlade generacije, stare od 30 do 34 let , imelo diplomo
terciarnega izobraževanja.
EU je na tej podlagi podala naslednja priporočila za ukrepanje na področju zaposlovanja
(MDDSZ, 2011a, str. 6–7):
 Slovenija naj sprejme ukrepe za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti
pokojninskega sistema ob ohranitvi primerne ravni pokojnin; zviša naj stopnjo
zaposlenosti starejših delavcev z uvajanjem spodbud za poznejše upokojevanje ter
97

Izraz »kohezijska politika« označuje politični okvir za solidarnost na evropski ravni, ki številnim projektom
po vsej Evropi zagotavlja finančna sredstva dveh strukturnih ter kohezijskega sklada. Namen kohezijske
politike je zmanjšati neskladje v razvitosti različnih regij in zmanjšati zaostalost najmanj razvitih regij. Ključni
finančni instrumenti kohezijske politike so trije skladi, in sicer: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj, KS
– Kohezijski sklad in ESS – Evropski socialni sklad.
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z nadaljnjim razvojem aktivnih politik trga dela in ukrepov vseživljenjskega
učenja98;
 v posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami naj
sprejme ukrepe za zmanjšanje nesorazmerij v pravicah in obveznostih na podlagi
pogodb o zaposlitvi za nedoločen in za določen čas; obnovi naj prizadevanja za
reševanje problematike vzporednega trga dela, ki je posledica »študentskega
dela« in
 naj vzpostavi sistem za napredovanje v zvezi z znanjem in veščinami ter
kompetencami, potrebnimi za doseganje odzivnega trga dela; oceni naj
učinkovitost ukrepov ZRSZ, zlasti v zvezi s poklicnim usmerjanjem in svetovalnimi
storitvami, za izboljšanje prilagajanja znanja in veščin potrebam trga dela.
Na podlagi sprejetih strateških dokumentov ter ZUTD Slovenija ugotavlja, da ukrepi APZ
podpirajo doseganje ciljev Evrope 2020 in sicer 75-odstotno zaposlenost in deloma tudi
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti ter hkrati vključujejo zgoraj navedena
priporočila, saj so se postopki v okviru APZ z uveljavitvijo ZUTD poenostavili ter
vključujejo komponento vseživljenjske orientacije in večje učinkovitosti institucij na trgu
dela. Se pa zaveda, da bo v prihodnje za učinkovitejše delovanje trga in večjo podporo
izvajanju ukrepov APZ potrebno zagotoviti (MDDSZ, 2011a, str. 4-8):
 ustrezno raven izvajanja storitve vseživljenjske karierne orientacije,
 v okviru ZRSZ izboljšati zgodnje ugotavljanje ovir pri zaposlovanju in povečati
učinkovitost pri združevanju ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile,
 omogočiti kombiniranje posameznih programov APZ z namenom čim hitrejšega
razreševanja brezposelnosti posameznika in večji del sredstev APZ kot doslej
usmerjati v odprte sheme za prijavo projektov ter
 sredstva, namenjena APZ, bolj ciljno usmerjati k razreševanju problematike
posameznih ciljnih skupin in regij.
Pomemben akter za doseganje tovrstnih učinkov je integriran pristop, ki pomeni usklajeno
delovanje države na področju ekonomske politike, izobraževalnega sistema, sistema
socialnih transferjev in politike trga dela. Ekonomska politika namreč določa, v kakšnem
okolju delujejo gospodarski subjekti in s tem vpliva na nastajanje novih delovnih mest,
sistem izobraževanja pa mora biti povezan s potrebami na trgu dela, kar je dolgoročno
ključni pogoj za odpravljanje strukturne brezposelnosti. Sistem socialnih transferjev pa
mora biti usmerjen v spodbujanje prejemnikov k aktivnosti in iskanju zaposlitve. Torej je
98

Slovenija se je spodbujanja zaposlovanja starejših delavcev začela zavedati že zelo zgodaj, saj temu
namenja poseben poudarek že od leta 1990 dalje, je pa zaposlovanje starejših postalo eno od prednostnih
nalog v letih 2004 in 2005, ko so bili programi politike zaposlovanja še posebej usmerjeni v to populacijo ter
so se obravnavali kot sestavni del APZ. Sledila je ugotovitev, da bi morali biti ukrepi za povečanje
zaposlovanja starejših delavcev predvsem usmerjeni k spreminjanju odnosa in miselnosti delodajalcev do te
populacije. Opravljena je bila raziskava katere ugotovitev je, da delodajalci vlagajo zelo malo truda v to, da bi
obdržali starejše delavce. Slovenija mora razviti ukrepe, ki spodbujajo aktivno staranje, zlasti na ravni podjetij.
Izziv je v tem, da bi ostalo čim več zaposlenih med 55 in 64 letom ter izboljšati zaposljivost oseb med 40 in
50 letom starosti (Žnidaršič in Dimovski, 2009, str. 137–143).
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potrebno še bolj kot doslej uveljaviti integriran pristop pri načrtovanju in izvajanju
ukrepov APZ ter kombinirati ukrepe na državni, regionalni in lokalni ravni. V ta namen bi
bilo treba v prihodnje spodbujati nastajanje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
na lokalnem ali regionalnem trgu dela v skladu z ZUTD, spodbujati sodelovanje ZRSZ z
drugimi institucijami na lokalni in regionalni ravni, ki so pomembne za delovanje trga dela
(šole, lokalne skupnosti, združenja delodajalcev, sindikati, podjetja, regionalne razvojne
agencije ...) in po zgledu javnih del kreirati nove programe APZ. Pomemben akter je tudi
ustrezen socialni dialog. V okviru izvajanja ukrepov APZ se je treba zavzemati za socialni
dialog, ki temelji na kvalitetnih partnerskih odnosih, medsebojnem sodelovanju in
spoštovanju pri načrtovanju, izvajanju in razvoju storitev. ZRSZ ima kot osrednja
institucija na trgu dela zelo velik vpliv. Njegova razvojna naravnanost se na podlagi
spremljanja in analiziranja gospodarskih gibanj kaže v prilagajanju obstoječih in novih
storitev glede na potrebe delodajalcev in prepoznane trende na nacionalnem in
evropskem trgu. Prizadeva si za usklajenost ponudbe in povpraševanja na trgu dela, na
kar sovpliva z izvajanjem programov APZ. Na slovenskem trgu ima poleg ZRSZ vse
pomembnejšo vlogo tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, ki z izvajanjem
štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire posredno
prispeva k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. ZUTD
določa tudi druge ukrepe, ki ne sodijo v okvir APZ, imajo pa pozitiven vpliv na trg dela. V
ta sklop spadata storitvi vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve,
kateri omogočata še hitrejše in učinkovitejše ukrepanje.
V smernicah je določen namen izvajanja ukrepov APZ do leta 2015. Ta je (MDDSZ, 2011a,
str. 14–19):
 hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem mladih in starejših,
 odprava strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za
zasedanje razpoložljivih delovnih mest,
 izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene in
 delovna in socialna vključenost ranljivih skupin in dolgotrajno brezposelnih na trgu
dela.
Sredstva za ukrepe bodo namenjena iz integralnega proračuna in iz sredstev za kohezijsko
politiko. V letu 2012 bodo sredstva namenjena tudi iz Evropskega sklada za prilagoditev
globalizaciji (izključno za aktivnosti, ki se izvajajo za presežne delavce družbe Mura, d. d.).
Sredstva bodo v največji meri usmerjena v porabo za ukrepe, ki predstavljajo neposredno
zaposlitev in za ukrepe, ki najučinkoviteje povečujejo zaposljivost brezposelnih oseb.
Smernice predstavljajo osnovni dokument za nadaljnje delo in izboljšanje delovanja APZ s
ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v RS.
Podlaga za izvajanje APZ pa sta poleg smernic za izvajanje ukrepov APZ tudi načrt za
izvajanje ukrepov APZ in katalog ukrepov APZ (ZUTD, 36. člen), ki jih bom predstavila v
nadaljevanju.
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5.4 NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic APZ
za posamezno proračunsko obdobje. Ministrstvo, pristojno za delo v medresorskem
usklajevanju z načrtom za izvajanje APZ seznani socialne partnerje, sprejme pa ga Vlada
RS. V načrtu APZ se podrobneje kot v smernicah APZ opredelijo zlasti (ZUTD, 36. člen):






namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju,
obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS,
prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ,
izvajalci ukrepov APZ in
način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ.

Načrt za izvajanje ukrepov APZ, ki ga je podprl tudi Ekonomsko socialni svet99, je Vlada
RS za leto 2012 sprejela dne, 8.12.2011. Načrt opredeljuje, da se bodo ukrepi APZ v letu
2012 izvajali v podobnem obsegu kot v letu 2011. Prednost bodo imeli programi, ki vodijo
v neposredno zaposlitev ter povečujejo zaposljivost brezposelnih oseb (v načrtu je v ta
namen tudi statistično ovrednoteno in opisano stanje na trgu dela v Sloveniji). S tem naj
bi v letu 2012 dosegli naslednje učinke in rezultate (Vlada RS, 2011a, str. 4):
 58.255 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ (učinek),
 14.505 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev (rezultat),
 14.400 oseb, ki bodo bile vključene v ukrepe APZ v letu 2012, bo na dan,
30.6.2013 zaposlenih (kratkoročni rezultat).
Sredstva za izvajanje ukrepov APZ so namenjena iz integralnega proračuna, iz Evropskega
socialnega sklada in iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (sredstva namenjena
brezposelnim osebam, ki so izgubile zaposlitev v družbi Mura). Skupaj je namenjenih
104.200,00 milijona evrov. Nekaj sredstev je predvidenih tudi za poplačila obveznosti, ki
so za ukrepe APZ nastale v letu 2011.
V nadaljevanju so v načrtu opisane aktivnosti in ciljne skupine, ki se bodo v okviru
posameznih ukrepov izvajale. V okviru prvega ukrepa »Usposabljanje in svetovanje« se bo
izvajalo usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, izobraževanje in usposabljanje za
pridobitev formalne izobrazbe, Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter novih veščin in znanj.
Pri drugem ukrepu poimenovanem »Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev
delovnega mesta«" bodo potekala usposabljanja zaposlenih z namenom nadomeščanja,
ko so ti zaradi izobraževanja ali usposabljanja odsotni. Tretji ukrep se imenuje »Spodbude
za zaposlovanje« in je namenjen subvencioniranju zaposlovanja težje zaposljivih skupin
brezposelnih (mladi, starejši, iskalci prve zaposlitve v okviru programa Zaposli.me,
99

Ekonomsko socialni svet je tristranski organ, v katerem so enakopravno zastopani predstavniki
delojemalcev, delodajalcev in vlade. Njegova funkcija je v tem, da spremlja stanje na ekonomskem in
socialnem področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji (socialni sporazum,
problematika zaposlovanja in delovnih razmerij, sistem kolektivnega dogovarjanja, pravna varnost ...) ter
sodeluje pri pripravi zakonodaje.
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prejemnikom denarne socialne pomoči) in spodbujanju zaposlovanja v Pomurski regiji s
povračili prispevkov delodajalcem. V okviru četrtega ukrepa »Kreiranje delovnih mest« se
izvajajo javna dela, pomoč na domu in osebna asistenca. Peti ukrep »Spodbujanje
samozaposlovanj« je namenjen spodbujanju razvoja socialnega podjetništva in
samozaposlovanju. Vključuje sredstva, namenjena pripravi na samozaposlitev, kjer je
poudarek na boljšem ugotavljanju smiselnosti pri nadaljnji odločitvi o finančni podpori
samozaposlitve (MDDSZ, 2011b).

5.5 PROGRAM UKREPOV APZ ZA OBDOBJE 2007–2013100
Program ukrepov APZ za obdobje 2007–2013 je bil izdelan na podlagi evropskih in
nacionalnih razvojnih dokumentov ter proučitve razmer trga dela v Sloveniji. S tem je
Slovenija želela odreagirati na pomembne izzive s področja zaposlovanja in
brezposelnosti. Ti so ob pripravi programa bili (MDDSZ, 2006, str. 6):
 visoka stopnja predvsem dolgotrajno brezposelnih,
 pojav strukturnega neskladja brezposelnih (neustrezna izobrazbena struktura in
visoka stopnja oseb brez zaposlitve med 55 in 64 letom starosti),
 visoka stopnja brezposelnosti mladih (med 15 in 24 letom starosti),
 naraščajoče število brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo ter povečevanje
brezposelnosti žensk.
Aktivnosti programa APZ za obdobje 2007–2013 so bile razdeljene med štiri ukrepe, ki so
se nanašali na poglavitne prednostne naloge in cilje trga dela v RS (MDDSZ, 2006, str.
10–16):





Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve;
Usposabljanje in izobraževanje;
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja;
Programi za povečevanje socialne vključenosti.

Aktivnosti posameznih ukrepov so bile namenjene vsem, ki so se prijavili v register
brezposelnih oseb pri ZRSZ in tudi drugim aktivnim in neaktivnim posameznikom na trgu
dela, pri čemer se upoštevajo prednostne ciljne skupine101 in regijski prijem (MDDSZ,
2006, str. 7).

100

Pravna podlaga za pripravo programa ukrepov izhaja iz 50. člena ZZZPB, ki je določal, da Vlada RS po
posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za proračunsko ali plansko obdobje program APZ in s tem
prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja,
sprejetih na ravni države in EU. Do leta 2007 je Vlada sprejemala program APZ za posamezno koledarsko leto.
Izkazalo se je, da letni program ne zadostuje ustreznemu in kvalitetnemu izvajanju ter financiranju, zato se je
odločila za sprejem programa za daljše obdobje, in sicer do leta 2013.
101

Več o definiciji ciljnih skupin v European Commission Eurostat (2006). Labour Market Policy Database
Methodology, Revision of June 2006.

68

V programu APZ so bili ukrepi opredeljeni po treh elementih, in sicer po namenu ukrepa,
po predvidenih aktivnostih in po kazalcih spremljanja. S spremljanjem uspešnosti, so se
hkrati usklajevale aktivnosti z namenom doseganja čim boljših učinkov. Za vsako
proračunsko obdobje je bila podlaga programu priprava izvedbenega načrta programa
APZ, v katerem so se za posamezno aktivnost opredelile ciljne skupine, osnovni pogoji za
vključitev, izvajalci, število vključitev, ocena prehodov v zaposlitev in finančni viri. Na
podlagi izvedbenega načrta102 se je pripravil še katalog ukrepov APZ, v katerem so se
opredelili konkretni projekti (viri financiranja, ciljne skupine, operativni izvajalci) za vsak
posamezen ukrep (MDDSZ, 2006, str. 2–18).
S sprejetjem ZUTD pa program ukrepov APZ nima več pravne podlage. Čeprav je bil
sprejet za še veljavno obdobje do leta 2013, ne velja več. Na podlagi določb ZUTD je
Vlada RS dne, 8.12.2011, sprejela Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2012–2015, ki so nadomestile Program ukrepov APZ za obdobje
2007–2013, ki je predstavljal ukrepe države na trgu dela na podlagi določb ZZZPB. Vlada
RS je dne, 8.12.2011, sprejela tudi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2012, ki pa je nadomestil izvedbeni načrt.
5.6

KATALOG UKREPOV APZ

Katalog ukrepov APZ je izvedbeni dokument, v katerem so podrobneje opredeljeni
programi in aktivnosti, namenjeni doseganju ciljev ukrepov APZ. Katalog vsebuje
podrobnejše informacije o vsebinah programov, viru in naravi financiranja, obdobju
veljavnosti in načinu izvajanja, upravičene stroške za vključene osebe in izvajalce, načine
izbora izvajalcev ter potrebno dokumentacijo. Za vsak program se natančneje opredelijo
ciljne skupine oseb ter trajanje vključitve v program.
Katalog ukrepov APZ je v skladu s 36. členom ZUTD za leto 2012 pripravilo MDDSZ, dne,
8. 12. 2011, pa ga je sprejela Vlada RS (MDDSZ, 2011d). Pri pripravi kataloga so
upoštevane tudi usmeritve in predlogi izvajalcev ukrepov APZ. V okviru APZ in v skladu z
29. členom ZUTD država na trgu dela izvaja pet ukrepov, ki bodo predstavljeni v
nadaljevanju. Ob nastopu večjih neskladij na trgu dela in v kriznih obdobjih pa lahko
MDDSZ pripravi dodatne ukrepe APZ, ki bodo pripomogli k ohranjanju delovnih mest ter s
tem preprečevali naraščanje brezposelnosti. V katalogu so za vsak posamezen ukrep
predstavljene tudi ciljne skupine, postopki vključevanja, vrste stroškov in višine denarnih
prejemkov ter pravila državnih pomoči in pomoči sheme »de minimis« ter ostali ukrepi, ki
se izvajajo na trgu dela.
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Izvedbeni načrt je pripravljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ). V
njem je bil poleg opredelitve ciljnih skupin poudarjen tudi regijski pristop in finančni načrt razporeditve
sredstev za financiranje izvajanja ukrepov APZ, kjer je bilo predvideno ločeno prikazovanje virov financiranja.
S tem je MDDSZ želelo doseči racionalizacijo postopkov pri sprejemanju posameznih dokumentov ter se želelo
izogniti nepotrebnemu prerazporejanju finančnih sredstev in doseči boljši pregled pri uporabi sredstev
državnega proračuna in sredstev ESS.
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V letu 2012 se bodo izvajali naslednji ukrepi (MDDSZ, 2011d, str. 5–7):
Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje,
Ukrep 2: Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta,
Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje,
Ukrep 4: Kreiranje delovnih mest,
Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja.
5.6.1 UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
V okviru ukrepa se izvajajo programi neformalnega in formalnega izobraževanja.
Neformalno izobraževanje se izvaja v obliki usposabljanja in izpopolnjevanja, programi
formalnega izobraževanja pa omogočajo pridobitev osnovnošolske, srednješolske
(poklicne, splošne in strokovne), višje ter visoke strokovne ter univerzitetne izobrazbe ter
vključitev v druge splošno javno veljavne izobraževalne programe za odrasle (MDDSZ,
2011e, str. 3).
Tabela 3: Pregled programov v okviru ukrepa »Usposabljanje in izobraževanje«

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA
Programi
usposabljanja

Programi
izpopolnjevanja

Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
–
Priprava
na
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
(v
nadaljevanju NPK)
in
Temeljne
poklicne
kvalifikacije
(v
nadaljevanju TPK)
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
–
Potrjevanje NPK in
TPK

Institucionalno
usposabljanje

PUM
Projektno
učenje za mlajše
odrasle 2011/2012

Vključitev
brezposelnih oseb v
podporne in razvojne
programe

Usposabljanje
in
izobraževanje
zaposlenih
Usposabljanje
in
izobraževanje
zaposlenih 2011

PROGRAMI
IZOBRAŽEVANJA
Programi
usposabljanja
na delovnem
mestu
Usposabljanje na
delovnem mestu
2009/2011

Usposabljanje na
delovnem mestu
za
brezposelne
osebe,
ki
so
izgubile zaposlitev
zaradi
stečaja
družbe
Mura
European Fashion
Design,
proizvodnja oblačil
d.d. – v stečaju in
njenih podrejenih
družb
Usposabljanje
absolventov
na
delovnem mestu in
subvencija
za
zaposlitev
diplomantov/
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FORMALNEGA

Spodbujanje formalnega izobraževanja

Programi formalnega izobraževanja v šolskem letu
2011/2012

Absolvent
–
aktiviraj in zaposli
se!
Usposabljanje na
delovnem mestu
2012/2013

Za Pokolpje – aktivno
in dejavno

UŽU – Usposabljanje
za
življenjsko
uspešnost

Vir: Prirejeno po Katalogu ukrepov APZ, MDDSZ (2011d, str. 14–40).
5.6.2 UKREP 2: NADOMEŠČANJE
DELOVNEGA MESTA

NA

DELOVNEM

MESTU

IN

DELITEV

Ukrep se izvaja v obliki subvencij za polno ali delno nadomestitev delavca z drugim
iskalcem zaposlitve. Izvajalec ukrepa pa je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije103.
5.6.3 UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev in so namenjene
predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb in tudi
iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.
Tabela 4: Pregled programov v okviru ukrepa »Spodbude za zaposlovanje«

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV

SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV - POVRAČILO
DELA PLAČE

Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Povračilo prispevkov delodajalca

Zaposli.me 2011/2012

Povračilo prispevkov na podlagi ZZZPB

Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb –
prejemnikov denarne socialne pomoči 2010

Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015 (Zakon o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015)

Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju
socialnega varstva

Vir: Prirejeno po Katalogu ukrepov APZ, MDDSZ (2011d, str. 41–50).
5.6.4 UKREP 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST
Ukrep kreiranja delovnih mest je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti
ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja
se zlasti pri organizacijah, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in na področju javnih
služb kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem.
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Več o programu na str. 44.
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Tabela 5: Pregled programov v okviru ukrepa »Kreiranje delovnih mest«

KREIRANJE DELOVNIH MEST
SPODBUJANJE DELOVNE IN SOCIALNE VKLJUČENOSTI

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Javna dela

Kreiranje in subvencioniranje delovnih mest

Spodbujanje
podjetništva

Javna dela 2012

Priložnost zame

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne asistence –
program »Asistentka/Asistent bom«
Nadomestitev dela plače invalidu in težje zaposljivi osebi

Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na
trgu dela

razvoja

socialnega

Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb
2009/2010

Vir: Prirejeno po Katalogu ukrepov APZ, MDDSZ (2011d, str. 51–67).
5.6.5 UKREP 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in
ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske
družbe in spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. V okviru ukrepa se
izvajajo delavnice za preveritev poslovne ideje in za samozaposlitev ter pridobitev
subvencije ob samozaposlitvi.
Tabela 6: Pregled programov v okviru ukrepa »Spodbujanje samozaposlovanja«

SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
POMOČ PRI SAMOZAPOSLITVI

SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV

Pomoč pri samozaposlitvi

Subvencije za samozaposlitev

Preveritev poslovne ideje 2011

Subvencije za samozaposlitev 2011/2012

Delavnice za samozaposlitev 2011

Vir: Prirejeno po Katalogu ukrepov APZ, MDDSZ (2011d, str. 68–73).
5.6.6 OSTALI UKREPI NA TRGU DELA
V katalogu so opredeljeni še štirje ukrepi, ki se bodo izvajali v letu 2012 (MDDSZ, 2011d,
str. 54–61):
 Kompetenčni centri za razvoj kadrov, katerih namen je sofinanciranje vzpostavitve
in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki temelji na partnerstvu med
podjetji in drugimi podpornimi organizacijami znotraj različnih gospodarskih
dejavnosti.
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 Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije,
katere namen je promocija storitev ter zagotovitev in krepitev aktivnosti
vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe, druge iskalce zaposlitve in
neaktivne ter spodbujanje posameznikov za aktiven pristop k reševanju lastne
brezposelnosti.
 TV serija Promocija poklicev 2, ki bo skozi predstavitvene oddaje posameznih
poklicev seznanjala šolajočo mladino, brezposelne ter širšo javnost s potenciali
različnih, predvsem deficitarnih in perspektivnih poklicev. Predvidena je izvedba 30
kratkih oddaj na nacionalni televiziji in v tem sklopu predstavitev 55-ih poklicev.
 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II., katerega namen je razvoj novih
ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti, usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine
za vključitev v dejavnost in ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz
ranljive ciljne skupine.
5.6.7 CILJNE SKUPINE
V skladu s 35. členom ZUTD imajo prednost pri vključevanju v ukrepe APZ prejemniki
denarnih nadomestil in socialno varstvenih prejemkov, ranljive skupine brezposelnih oseb
ter osebe, ki se prvič vključujejo v ukrep APZ. Na splošno so ukrepi APZ namenjeni
različnim ciljnim skupinam, in sicer (MDDSZ, 2011d, str. 7):
brezposelnim osebam,
drugim iskalcem zaposlitve104,
iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena105,
ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela, med katere spadajo vsi
prikrajšani, resno prikrajšani delavci in invalidi106 ter
 zaposlenim in delodajalcem.






V katalogu so v okviru ukrepa pri posameznih programih natančno opredeljene ciljne
skupine.

104

Obrazloženo pod opombo št. 72 na str. 43.

105

Obrazloženo pod opombo št. 74 na str. 44.

106

Obrazloženo pod opombo št. 73 na str. 44.
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6 POSTOPEK VKLJUČEVANJA V PROGRAME APZ
Materialno podlago za upravičenje in postopek vključevanja v programe APZ določa ZUTD
v VI. poglavju poimenovanem »Postopek za uveljavljanje posameznih ukrepov« in sicer v
členih od 112–115. Poleg zakona določata pravne podlage še Pravilnik o prijavi in odjavi
iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter
nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Ur. l. RS, št. 106/2010) in Pravilnik o
izvajanju ukrepov APZ (Ur. l. RS, št. 106/2010). Predlog za vključitev v ukrep APZ lahko
poda oseba ali zavod, pri čemer je naslednji pogoj za vključitev prijava pri ZRSZ tako
brezposelne osebe kakor tudi iskalca zaposlitve. Ob preveritvi »vstopnih« pogojev se
postopek nadaljuje s pripravo zaposlitvenega načrta, ki predstavlja dogovor o vključitvi v
ukrepe APZ z opredelitvijo smiselnosti. Sledi sklenitev in podpis pogodbe oziroma
napotnice o vključitvi (vrsta potrebnega akta za vključitev v posamezen program je
opredeljena v katalogu APZ). V nadaljevanju bom podrobneje predstavila posamezne faze
postopka.

6.1 PREDLOG ZA VKLJUČITEV V UKREPE APZ
Postopek vključitve v ukrepe APZ se začne na podlagi predloga (ZUTD, 114. člen):
 brezposelne osebe ali
 prijavljenega iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena ali
 ZRSZ (v nadaljevanju zavod).
Oseba lahko poda predlog na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spleti strani ZRSZ
(priloga 1), zavod pa na podlagi v svetovalnem razgovoru izdelanega zaposlitvenega
načrta. »Brezposelne osebe in prijavljeni iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena,
imajo pravico in obveznost do vključitve v ukrepe APZ« (ZUTD, 114. člen). V 2. poglavju
pa zakon določa, da brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja
zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ, vendar skladno
s podlagami, ki jih v nadaljevanju določa 36. člen (v skladu s smernicami, načrtom in
katalogom ukrepov APZ) (ZUTD, 28. člen). Torej ta člen razširi krog upravičencev in
ustvarja zmedo v povezavi s 114. členom. V obeh primerih pa je pomembno dejstvo, da
mora biti oseba, ki se vključuje v ukrepe APZ predhodno vključena v eno izmed evidenc
zavoda (v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve) (ZUTD, 121.
člen). Ob podpisu pogodbe in vključitvi v program se taka oseba vzporedno vodi še v
evidenci oseb, vključenih v programe APZ. Evidence vodi ZRSZ na podlagi javnega
pooblastila z namenom spremljanja gibanj na trgu dela, v statistične in raziskovalne
namene ter z namenom zagotavljanja javnega informiranja. Podatki služijo zavodu tudi za
potrebe odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev
in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje nadzora. Za
obdelavo podatkov iz evidenc mora zavod spoštovati določbe zakona, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov (določbe vezane na zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje
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in uporabo podatkov) in določbe zakona, ki urejajo davčni postopek (določbe vezane na
davčno tajnost).
6.1.1 EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB
V evidenci brezposelnih oseb se lahko vodi iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo107,
prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev108 in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma
primerno zaposlitev109, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja
zaposlitve (pozitivna opredelitev). Hkrati pa taka oseba ne sme biti v delovnem razmerju,
samozaposlena, poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo ter zavodu, ne sme biti kmet, upokojenec in ne sme imeti statusa dijaka,
vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih (negativna opredelitev) (ZUTD, 8.
člen).
Po tem zakonu se za brezposelno osebo šteje tudi državljan članic EU, EGP in Švicarske
konfederacije in tujec z osebnim delovnim dovoljenjem (za nedoločen čas ali vsaj z
veljavnostjo treh let) in tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma ali ob
upoštevanju načela vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega
nadomestila med brezposelnostjo, dokler prejema to nadomestilo. V evidenci brezposelnih
107

Za delazmožno brezposelno osebo se šteje brezposelna oseba v starosti od 15 do 65 leta starosti, ki pa po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nima določene popolne nezmožnosti oziroma po
predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji določene ne zaposljivosti. ZUTD glede zmožnosti za delo določa tudi
izjemo, in sicer v primeru, ko je brezposelna oseba začasno nezmožna za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ji
obveznosti, določene z zakonom, mirujejo. Kadar pa ima brezposelna oseba težave z odvisnostjo, težave v
duševnem zdravju, večje socialne ali druge podobne težave, zaradi katerih ni zmožna za delo, se šteje za
začasno ne zaposljivo (ZUTD, 9. člen).
108

Brezposelna oseba aktivno išče zaposlitev, če redno spremlja objave prostih delovnih mest in se
pravočasno prijavlja na prosta delovna mesta v skladu z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, se odziva
na napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov, se udeležuje zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca,
zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov, se javi zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene
aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu in uresničuje vse druge dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem
načrtu (ZUTD, 11. člen).
109

Ustrezna zaposlitev je zaposlitev: a) za nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom oz. krajšim
delovnim časom od polnega po ZDR ali v skladu z odločbo o ugotovljeni invalidnosti; b) na delovnem mestu, ki
ni oddaljeno več kot tri ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca od
kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj; c) ki ustreza vrsti in ravni dokončane izobrazbe osebe, če je
iskalec prve zaposlitve oz. ponovno išče zaposlitev po prekinitvi zaposlitve za najmanj dve leti; č) ki ustreza
vrsti in ravni zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga je oseba opravljala večino
časa v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti. Pri določanju ustrezne zaposlitve se upoštevajo še
delovne izkušnje, dodatna znanja in zmožnosti osebe ter možnosti na trgu dela (ZUTD, 12. člen).
Primerna zaposlitev je zaposlitev: a) za nedoločen ali določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom; b)
na delovnem mestu, ki ni oddaljeno več kot tri ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim
prevozom delodajalca od kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj; c) ki ustreza vrsti in največ eno
raven nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev. Brezposelni osebi se lahko ponudi primerna
zaposlitev po treh mesecih od prijave v evidenco brezposelnih oseb, če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila
ta zaposlitev ustrezna (ZUTD, 13. člen).
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oseb se vodijo tudi osebe, ki se izobražujejo ob delu in uveljavljajo pravico do denarnega
nadomestila ter hkrati aktivno iščejo zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja (ZUTD, 8.
člen).
Po prejšnjem ZZZPB je na pridobitev statusa brezposelne osebe vplival premoženjski
položaj kot kriterij za določanje brezposelnosti, kar je bilo pravno neprimerno in v
nasprotju z definicijo socialnega primera brezposelnosti v konvenciji št. 102 o minimalnih
normah socialne varnosti. Nov zakon je to nepravilnost odpravil, saj kot kriterij za vpis v
evidenco brezposelnih oseb preverja samo status brez premoženjskega stanja.
6.1.2 EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko zaradi pridobitve informacij o trgu dela in
zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve lahko prijavijo tudi osebe, ki niso
brezposelne in jih zakon poimenuje kot druge iskalce zaposlitve. Gre za delovno aktivne
(zaposleni, samozaposleni, s statusom kmeta ali drugače delovno aktivni) ali neaktivne
osebe (upokojenec, gospodinjec, dijak, študent, udeleženec izobraževanja odraslih ali
drugače delovno neaktivni), ki iščejo zaposlitev. V evidenci iskalcev zaposlitve sodijo med
delovno aktivne tudi osebe, katerih zaposlitev je ogrožena. Ti ravno tako spadajo med
druge iskalce zaposlitve, ki v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali osebe v zvezi s katerimi je iz poslovne
dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno in osebe, ki
so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri
mesece. V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko vpišejo tudi državljani članic EU, EGP in
Švicarske konfederacije, ki zakonito bivajo v RS in tudi tujci, ki niso državljani držav članic
EU, EGP in Švicarske konfederacije, z osebnim delovnim dovoljenjem (ZRSZ, 2011a, str.
45–46).
6.1.3 EVIDENCA OSEB, VKLJUČENIH V PROGRAME APZ
Zavod po uradni dolžnosti na podlagi pogodbe ali napotnice o vključitvi v program vodi
tudi evidenco oseb, vključenih v programe APZ. Gre za vzporedno evidenco z evidenco
brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve, kajti vključitev v program APZ ni razlog za
prenehanje vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve. Izjema je
le vključitev v program, ki narekuje sklenitev delovnega razmerja. V tem primeru se oseba
vodi samo v evidenci oseb, vključenih v programe APZ. Za vključitev osebe v to evidenco
je predhodno potrebna prijava v eno izmed prej omenjenih evidenc (brezposelnih oseb ali
iskalcev zaposlitve), ki pomenita pravno podlago za vključitev v programe APZ. Po
prenehanju pogodbe o vključitvi v program APZ zavod osebo, ki je vključena v evidenco
APZ po uradni dolžnosti preneha voditi v evidenci.
6.1.4 IZVAJALCI UKREPOV APZ IN NJIHOVA VLOGA
Ukrepe države na trgu dela izvajajo z zakonom pooblaščeni izvajalci ukrepov. ZUTD v 72.
členu določa, da lahko ukrepe na trgu dela izvajajo naslednji izvajalci:
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 Zavod RS za zaposlovanje,
 domači in tuji pravni subjekti s sedežem v RS, ki pridobijo koncesijo za izvajanje
ukrepov po ZUTD in
 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.
Po ZUTD se lahko ustanovijo tudi fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ki so
prevzele vlogo skladov dela iz predhodno veljavnega ZZZPB.
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod spada med najpomembnejše izvajalce ukrepov na trgu dela. Zavod RS za
zaposlovanje je javni zavod110, ki je enotno organiziran za celotno območje RS. Svojo
dejavnost izvaja na sedežu in po organizacijskih enotah na način, ki je določen s Statutom
zavoda. Osnovne organizacijske enote zavoda so centralna služba in območne službe, ki
se potem delijo še na urade za delo, ki teritorialno in funkcionalno zagotavljajo izvajanje
dejavnosti zavoda. Dejavnost zavoda opredeljujejo Statut Zavoda ter zakoni, drugi
podzakonski predpisi, dokumenti, programi ter notranji pravilniki in poslovniki zavoda.
Temeljne dejavnosti zavoda so (Statut ZRSZ, 7. člen):
posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,
izvajanje poklicne karierne orientacije,
izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanje ukrepov APZ,
izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev,
izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti
zavoda in
 informiranje o trgu dela kot informacije javnega značaja.








Strateške usmeritve zavoda temeljijo na razvojnih dokumentih RS, ki opredeljujejo razvoj
gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela ter na
dokumentih sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje. V Poslovnem načrtu za
leto 2011 je zavod opredelil naslednje strateške usmeritve in cilje (ZRSZ, 2011b, str. 9):





čimprejšnja aktivacija in zaposlitev brezposelnih oseb;
povečanje učinkovitosti posredovanja;
povečanje učinkovitosti programov APZ in
uveljaviti Zavod kot osrednjo institucijo vseživljenjske karierne orientacije.

110

ZRSZ je organiziran kot javna služba, kar pomeni, da je izvajanje njegovih temeljnih dejavnosti v javnem
interesu in v skladu z načelom dostopnosti in brezplačnosti storitev. Zaposleni v zavodu imajo status javnih
uslužbencev. Pri organiziranju ZRSZ kot javne službe je v celoti upoštevana Konvencija MOD št. 88 o
organiziranju službe zaposlovanja.
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Pri povečanju učinkovitosti programov APZ si je zavod v letu 2011 postavil nalogo, da
programe izvaja tako, da bo s sredstvi, ki jih ima na voljo, pomagal čim več delodajalcem
in brezposelnim osebam in jim z vključitvijo v ukrepe APZ trajno ali vsaj dolgoročno
pomagal pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve. Pri tem pa se zaveda, da mora dobro
poznati strukturo brezposelnih oseb in pomoč usmeriti v tiste ciljne skupine, ki so
potrebne največ pomoči. Posebno pozornost je zavod v letu 2011 namenil starejšim od 50
let, dolgotrajno brezposelnim in prejemnikom denarnih nadomestil. Pri tem pa ves čas
daje prednost aktivnim ukrepom pred pasivnimi (več pozornosti je bilo namenjeno
aktivaciji prejemnikov denarnih nadomestil, kot so posredovanje zaposlitve, vseživljenjska
karierna orientacija in programi APZ). V skladu z ZUTD imajo namreč prejemniki
denarnega nadomestila prednost pri vključevanju v ukrepe APZ (ZRSZ, 2011b, str. 9–13).
Zavod upravljajo naslednji organi (ZRSZ, 2011a, str. 15):
 Svet Zavoda, ki med drugim predlaga elemente za sprejem razvojne politike trga
dela in predlaga obseg in način izvajanja ukrepov na trgu dela, zlasti tistih, ki so
namenjeni brezposelnim osebam,
 Strokovni svet, ki kot strokovni kolegijski organ obravnava in sprejema doktrino
dela z brezposelnimi osebami in delodajalci in
 Generalni direktor Zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter je
odgovoren za zakonitost njegovega poslovanja.
Zavod ima tudi službo za nadzor, ki kot notranje organizacijska enota izvaja nadzor nad
izpolnjevanjem obveznosti oseb, prijavljenih v evidencah zavoda, nadzor nad namensko
porabo sredstev APZ in notranji nadzor nad poslovanjem zavoda (Statut ZRSZ, 52. člen).
Delovanje zavoda nadzirata Računsko sodišče RS ter ministrstvo, pristojno za delo.
Zavod za svoje delovanje pridobiva sredstva iz integralnega proračuna RS, ESS, iz
prispevkov delavcev, delodajalcev in prostovoljnih zavarovancev ter drugih virov, ki
izhajajo iz njegove tržne dejavnosti.
Zavod opravlja ukrep storitvi za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija in
posredovanje zaposlitve) in ukrep APZ kot javno službo, ukrepa zavarovanje za primer
brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za
primer brezposelnosti pa kot javno pooblastilo111 (ZRSZ, 2011a, str. 14–15).
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Javna služba ne pomeni, da svojo dejavnost izvaja oblastno, ampak da zagotavlja dobrine in storitve, ki bi
se sicer zagotavljale na prostem trgu. Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih in gospodarskih
družbah ter drugih organizacijskih oblikah, lahko pa tudi v upravnih organih. Ker smatramo javno službo kot
del upravnih nalog, bi lahko predvidevali, da ima v sebi že vključeno pravico do javnega pooblastila. Temu pa
ni tako. Javno pooblastilo določa 121. člen URS, po katerem lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge
organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. Javno
pooblastilo pomeni pooblastilo države subjektu izven državne uprave za njegovo izvajanje upravnih nalog.
Razlika med javnim pooblastilom in javnimi službami je razvidna tudi iz Zakona o splošnem upravnem
postopku. Po tem zakonu morajo v celoti postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali
pravnih koristi posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Za izvajalce javnih služb pa je določena
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Koncesionarji
Koncesionarji so lahko domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v RS, ki pridobijo
koncesijo za opravljanje storitev na trgu dela, in sicer sta to vseživljenjska karierna
orientacija in posredovanje zaposlitve. Na podlagi javnega razpisa podeli koncesijo112
ministrstvo, pristojno za delo za obdobje največ treh let, ki se lahko tudi podaljša (še za
enkrat toliko kolikor je bila prvotno sklenjena pogodba). Koncesije se koncesionarju ne
sme podaljšati v primeru nespoštovanja predpisov s področja delovnega prava in socialne
varnosti. Vrsto in obseg storitev ter krajevno področje izvajanja, določi koncesijski akt.
Pogoji za pridobitev koncesije so med drugim tudi ustrezni poslovni prostori, oprema in
kadri. Praviloma se koncesija podeli najugodnejšemu ponudniku z izdajo odločbe o
podelitvi koncesije. Sledi sklenitev koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe.
Koncesionar o svojem delu in porabi sredstev kvartalno poroča ministrstvu, pristojnemu
za delo, ki vodi register podeljenih koncesij.
Trenutno je objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg
dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije na podlagi katerega je predvidena
podelitev 15 koncesij. Ureditev področja posredovanja zaposlitve po ZUTD je bistveno
drugačna kot po prej veljavnem ZZZPB, ki je določal posredovanje zaposlitve kot
dejavnost, katere opravljanje je vezal na podelitev koncesije oz. sklenitev koncesijske
pogodbe. V ZUTD pa posredovanje dela in zaposlitve ni določeno kot dejavnost ampak kot
storitev, ki se zagotavlja zakonsko določenim ciljnim skupinam oseb in jo lahko izvaja
ZRSZ ali koncesionarji, izbrani na podlagi javnega razpisa. ZUTD torej v ničemer ne
omejuje izvajanja posredovanja zaposlitve kot dejavnosti, zato je mogoče omenjeno
storitev kot dejavnost registrirati brez omejitev (MDDSZ, 2012).
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije113
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvaja storitev vseživljenjske karierne
orientacije, v okviru ukrepov APZ pa nadomeščanje na delovnem mestu in delitev
subsidiarna uporaba ZUP-a, ko odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njegovih storitev (Pečarič in
Bugarič, 2011, str. 69–70). Javno pooblastilo je torej ustavnopravni institut, prek katerega država zaradi večje
ekonomičnosti, nujnosti neodvisnega upravljanja oziroma potrebe po samoregulaciji zaupa izvajanje oblastnih
upravnih nalog nedržavnim organom (Kovač, 2006, str. 2).
112

»Koncesija je pogodbeno izvajanje javnih storitev ali uporaba javnih površin, z namenom izboljšanja javne
storitve ali omogočanja izvajanja javne storitve.« Koncesije se podeljujejo na področjih neprofitnih dejavnosti
(izobraževanje, sociala, šport, zdravstveno varstvo, dobava energije, vode, transport, telekomunikacije,
varstvo okolja ...) Na osnovi koncesijske pogodbe država prenese lastninsko in upravljalsko pravico v javnem
podjetju v zasebne roke za določeno obdobje. Zasebni lastnik v času trajanja koncesijske pogodbe prevzame
celotno tveganje za poslovanje podjetja. Po preteku obdobja za katerega je bila sklenjena pogodba pa
podjetje postane ponovno last države (Setnikar-Cankar et al. v: Setnikar-Cankar et al., 2005, str. 63).
113

Sklad je ustanovljen z namenom izvajanja štipendijske politike, dodeljevanja sredstev za vlaganja v razvoj
človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in
povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom in izobraževalnega sistema s
potrebami trga dela.
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delovnega mesta ter usposabljanje in izobraževanje. Sklad izvaja storitve predvsem za
zaposlene osebe (ZUTD, 102. člen).
Fundacije
Namen fundacij je izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb (udeležencev fundacije, ki so
zaposlene osebe) ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem
trgu dela. Ustanovijo jih lahko združenja delodajalcev, zbornice in sindikati (ZUTD, 103.
člen). Fundacije se financirajo iz sredstev ustanoviteljev, javnih sredstev, prispevkov
gospodarskih združenj in zbornic, z neposrednimi prispevki delodajalcev, donacijami ter
sredstvi iz lastne dejavnosti (ZUTD, 106. člen). Del sredstev fundacija lahko pridobi na
javnem razpisu iz državnega proračuna, in sicer za sofinanciranje programov APZ (ZUTD,
107. člen).

6.2 UGOTAVLJANJE SMISELNOSTI
Ko zavod poda ali prejme predlog za vključitev, mora ugotoviti ali je vključitev osebe v
program smiselna. V tem delu postopka ima pomembno vlogo svetovalec zaposlitve, ki na
uradu za delo med svetovalno obravnavo skupaj z brezposelno osebo ali iskalcem
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ugotavlja, ali oseba potrebuje vključitev v
določen program APZ in bi si s tem omogočila zaposlitev oziroma povečala svoje
zaposlitvene možnosti.
Zavod ugotavlja smiselnost vključitve v določen program APZ na podlagi (ZUTD, 2010, 2.,
6. poglavje):
potreb brezposelne osebe oz. iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena,
 ustreznosti ciljni skupini programa, kot je opredeljena v Katalogu ukrepov APZ za
tekoče obdobje ter
 zakonskih meril določenih v 114. členu ZUTD. Pri tem se upošteva zlasti:
• stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem poklicu
ter stroške vključitve v program,
• osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti osebe ter njeno starost,
možnosti za uspešen zaključek programa,
• želje osebe glede vrste programa, v katerega bi se želela vključiti, če so
želje utemeljene in če jih je smiselno upoštevati glede na možnosti za
zaposlitev v določenem okolju in obdobju,
• socialna in zdravstvena oviranost osebe, razpoložljiva finančna sredstva in
• realne možnosti zaposlitve po zaključenem programu.


Pri odločanju o vključitvi se upošteva tudi trenutna ponudba ukrepov in razpoložljivost
sredstev za njihovo izvedbo v skladu s Poslovnim načrtom zavoda. O vključitvi odloči na
prvi stopnji pooblaščeni delavec zavoda, ki je običajno svetovalec zaposlitve ali pa tudi
poklicni ali rehabilitacijski svetovalec, ki po potrebi obravnava brezposelno osebo oz.
iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena in je v tem primeru tudi njegov osebni
svetovalec. Velikokrat se zavod pri odločanju smiselnosti poslužuje timske obravnave
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bodisi več svetovalcev zaposlitve ali v kombinaciji svetovalca zaposlitve, poklicnega in
rehabilitacijskega svetovalca. Sestavo udeležencev pri timski obravnavi se določi glede na
potrebe osebe. Zaželeno je tudi predhodno pridobljeno mnenje drugih specialistov oz.
strokovnih služb (psihologa, zdravnika, ki izvaja zdravstveno zaposlitveno svetovanje,
socialnega delavca Centra za socialno delo). V procesu ugotavljanja smiselnosti se lahko
oblikuje tudi medinstitucionalna komisija (npr. svetovalec zaposlitve, socialni delavec in
rehabilitacijski svetovalec).
Rezultat obravnave predloga za vključitev v posamezen ukrep je lahko naslednji:
 vključitev je smiselna;
 vključitev ni smiselna;
 vključitev je smiselna vendar ni možna.
V primeru, da je vključitev smiselna, osebni svetovalec v svetovalnem razgovoru z osebo
dopolni oziroma pripravi nov zaposlitveni načrt s predlagano aktivnostjo, vključno z
obrazložitvijo in utemeljitvijo smiselnosti. V primeru, da vključitev ni smiselna pa osebni
svetovalec na podlagi utemeljene ugotovitve in na zahtevo osebe izda odločbo o zavrnitvi
vključitve v predlagani program. Enako ravna osebni svetovalec v primeru, ko je vključitev
smiselna, vendar iz določenih razlogov ni moža (pomanjkanje finančnih sredstev, zavod s
predlaganim izvajalcem nima sklenjene koncesije oz. na podlagi javnega povabila ne
pridobi ustreznega delodajalca za izvajanje ukrepa oz. zunanji izvajalec za izbrani ukrep
sploh ne obstaja, oseba ne spada v ciljno skupino za vključitev v predlagani program) in
tudi na zahtevo osebe izda odločbo o zavrnitvi vključitve v predlagani program z ustrezno
obrazložitvijo. V primeru pritožbe zavod ravna v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku (v nadaljevanju ZUP).

6.3 PRIPRAVA ZAPOSLITVENEGA NAČRTA IN PREDLOGA O VKLJUČITVI
V UKREP APZ
V skladu z ugotovljeno smiselnostjo in soglasjem osebe se dogovor o vključitvi v ukrep
APZ zapiše v zaposlitvenem načrtu. Ta pomeni zapis oziroma pisni dogovor med
brezposelno osebo ali iskalcem zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena in zavodom ali
domačim ali tujim pravnim subjektom s sedežev v RS, ki je pridobil koncesijo za
opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije v katerem skupaj opredelita
zaposlitvene cilje in načrtujeta potrebne aktivnosti za čimprejšnjo zaposlitev. Zaposlitveni
načrt se izdela z namenom in ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelne osebe in
iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena. V zaposlitvenem načrtu se oseba in
zavod ali koncesionar dogovorita za način in intenzivnost aktivnega iskanja zaposlitve in
za vključitev v ukrepe na trgu dela. Dogovor dosežeta na podlagi ocene o zaposljivosti in
zaposlitvenih možnostih osebe na območnem ali nacionalnem trgu dela in potrebe po
vključitvi v ukrepe na trgu dela (ZRSZ, 2011a, str. 47–48).
Zaposlitveni načrt vsebuje dogovor o (priloga 2) (Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc,
zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad
osebami, prijavljenimi v evidencah, 41. člen):
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obveznih načinih aktivnega iskanja zaposlitve,
ustrezni in primerni zaposlitvi (oblikovanje zaposlitvenih ciljev),
načinu in pogostosti javljanja zavodu,
vključitvi v storitve poglobljenega kariernega svetovanja in vrsti potrebnih storitev,
vključitvi v storitve učenja veščin vodenja kariere in vrsti potrebnih storitev,
vključitvi v ukrepe APZ in vrsti potrebnih ukrepov APZ z opredelitvijo smiselnosti
glede na potrebe osebe in obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve v času vključitve
v program,
 opredelitvi migracijskega območja iskanja zaposlitve,
 načinu dosegljivosti.








Zaposlitveni načrt se na svetovalnih obravnavah dopolnjuje (veljavnost je namreč
terminsko omejena med dva svetovalna razgovora). Če je na svetovalni obravnavi
ugotovljeno, da dopolnitev ali sprememba aktivnosti v zaposlitvenem načrtu ni potrebna,
se aktivnosti prenesejo v nov zaposlitveni načrt, v katerem se določi nove roke za
realizacijo aktivnosti in naslednji termin svetovalne obravnave (ZUTD, 113. člen).
V skladu z doktrino dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve114 je za
neposredno zaposljive osebe115 predvidena priprava skrajšanega zaposlitvenega načrta
neposredno ob prijavi v evidenco zavoda ali čim hitreje po prijavi (predvidoma v roku 14
dni). Čim hitrejša priprava skrajšanega zaposlitvenega načrta za osebo pomeni takojšnjo
usmerjenost v aktivnosti iskanja zaposlitve in povečanje priložnosti na trgu dela.
Skrajšanemu zaposlitvenemu načrtu sledi priprava poglobljenega zaposlitvenega načrta, in
sicer najkasneje v štirih mesecih po prijavi (ZRSZ, 2011c, str. 36).
Vključevanje v ukrepe APZ največkrat
temelji na podlagi priprave poglobljenega
zaposlitvenega načrta. So pa v Katalogu APZ določeni tudi primeri, ko za vključitev v
ukrep APZ ni potreben zaposlitveni načrt (upravičenost osebe se ugotavlja na podlagi
drugih meril).

114

Doktrina dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve je krovni dokument katerega
obravnava in sprejme strokovni svet ZRSZ kot kolegijski organ zavoda katerega sestavljajo strokovnjaki na
področju dejavnosti zavoda. Vodilo doktrine je koncept varne prožnosti (flexicurity) kot odgovor na izzive
tehnološkega napredka, ki je bil priporočen državam članicam EU s strani evropske komisije. Osnovni namen
koncepta varne prožnosti je omogočiti delodajalcem hitrejšo prilagoditev razmeram na trgu dela, iskalcem
zaposlitve pa hitrejši prehod med posameznimi delovnimi mesti ter jim med iskanjem zaposlitve zagotoviti
socialno varnost (ZRSZ, 2011a, str. 43).
115

Neposredno zaposljiva oseba je zmožna relativno samostojno pridobiti različne informacije o možnostih
zaposlovanja. Za neposredno zaposljivo osebo je načeloma značilno, da: a) obvlada posamezne veščine
vodenja kariere; b) ima poklicne kompetence in dodatna znanja; c) je aktivna in vztrajna pri iskanju zaposlitve
ter ima splošne in prenosljive kompetence. Taka oseba je sposobna prepoznavanja kompetenc, oblikovanja
zaposlitvenih in kariernih ciljev in načrtovanja strategij za doseganje ciljev, obvlada veščine sodobnega iskanja
zaposlitve, je sposobna reševanja problemov, ima razvito veščino komuniciranja in prilagajanja novim
situacijam, medsebojnega sodelovanja pri delu, se je sposobna spoprijeti s stresom in je odgovorna za razvoj
lastne kariere (ZRSZ, 2011c, str. 35).
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V letu 2012 se bodo lahko brez priprave zaposlitvenega načrta vključevale osebe v
naslednje ukrepe (MDDSZ, 2011d):
 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011;
 Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov/Absolvent – aktiviraj in zaposli se!;
 Spodbujane zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva;
 Povračilo prispevkov na podlagi ZZZPB;
 Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015 (izvaja se na podlagi Zakona o
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015);
 Nadomestitev dela plače invalidu in težje zaposljivi osebi;
 Kompetenčni centri za razvoj kadrov in
 Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije.
S podpisom zaposlitvenega načrta svetovalec zaposlitve in oseba potrdita dogovorjene
aktivnosti in s tem obojestransko prevzameta obveznosti. Oseba mora podpisati načrt v
roku treh delovnih dni. Če o vsebini zaposlitvenega načrta oseba in svetovalec ne
soglašata se ob uporabi določb ZUP-a odloči o predlogu in izda odločbo. Če oseba še
nadalje odklanja podpis na dokončni odločbi temelječega zaposlitvenega načrta, se osebo
z dnem odklonitve podpisa preneha voditi v evidenci (ZUTD, 113. člen).
Vse podrobnosti vključitve v program uredita oseba in svetovalec še s pripravo Predloga o
vključitvi v ukrep APZ, ki je podlaga za pripravo pogodbe (če je v skladu s Katalogom
ukrepov APZ za posamezen program zahtevan).

6.4 SKLENITEV IN PODPIS POGODBE O VKLJUČITVI
Akt o vključitvi v ukrepe APZ, katerega vrsta se določi v katalogu APZ je bodisi napotnica
oziroma pogodba (priloga 3). Napotnico izda izvajalec ukrepov APZ v primeru, ko so
osebe upravičene le do plačila stroškov programa, pogodbo o vključitvi pa sklene izvajalec
ukrepov APZ v primeru, ko so osebe poleg plačila stroškov programa upravičene tudi do
denarnih prejemkov in stroškov v času vključenosti v ukrep APZ (Pravilnik o izvajanju
ukrepov APZ, 14. člen). Oseba se lahko vključi v program APZ, ko podpiše pogodbo o
vključitvi. S pogodbo med osebo oz. udeležencem programa in zavodom se uredijo
vključitev v program in pogoji za izvajanje programa. V pogodbi se določijo zlasti pravice,
obveznosti in odgovornosti udeleženca programa, trajanje financiranja, denarni prejemki
udeleženca ter nadzor nad izvajanjem programa. Pogodba je lahko sklenjena med ZRSZ in
osebo ali pa je lahko tripartitna in jo v tem primeru podpiše tudi delodajalec oz. operativni
izvajalec.
6.4.1 POSEBNOSTI VKLJUČEVANJA V NEKATERE PROGRAME APZ
Vključevanje v programe, povezane z opravljanjem dela
Pri programih, povezanih z opravljanjem dela, se morajo brezposelne osebe predhodno
udeležiti pogovora pri delodajalcu, če jih tja napoti urad za delo, kjer so prijavljene kot
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brezposelne osebe. Izmed napotenih brezposelnih oseb delodajalec izbere tiste, ki po
njegovi presoji ustrezajo zahtevam in pogojem za opravljanje dela na določenem
delovnem mestu. Programi APZ, povezani z opravljanjem dela, se ne smejo začeti izvajati,
dokler izvajalec oz. delodajalec ne vključi brezposelne osebe v zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni in dokler brezposelna oseba ne opravi predhodnega
zdravniškega pregleda, kadar je ta predpisan.
Z brezposelnimi osebami, ki so vključene v programe zaposlovanja s pomočjo subvencije,
mora delodajalec skleniti pogodbo o zaposlitvi in šele na podlagi sklenjene pogodbe lahko
prične brezposelna oseba opravljati delo pri delodajalcu.
Posebnosti vključitve veljajo tudi pri izvajanju ukrepa javnih del. Brezposelne osebe
začnejo opravljati javna dela, ko sklenejo posebno pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem
javnih del, če v pogodbi ni določen drug datum začetka dela. Pogodba se sklene ob
upoštevanju posebnosti glede plačila za delo, trajanja dopusta, polnega delovnega časa in
razlogov za prenehanje zaposlitve (ZUTD, 49., 50., 51., 52., 53., 116. člen). Pri izvajanju
javnih del se upoštevajo še Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del in
Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2012 za izvajalce programov, ki jih je
pripravil ZRSZ (ZRSZ, 2012b).
Vključevanje v programe samozaposlovanja
Za programe samozaposlovanja lahko pridobijo subvencijo brezposelne osebe in iskalci
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena samo v primeru, da zaključijo priprave na
samozaposlitev in izpolnijo še druge pogoje za pridobitev subvencije. Samozaposlitev
mora biti realizirana v novoustanovljenem poslovnem subjektu. Udeleženci se lahko
samozaposlijo oz. registrirajo poslovni subjekt že naslednji dan po podpisu zaposlitvenega
načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Vlogo za pridobitev subvencije
predložijo zavodu najkasneje v 30-ih dneh od datuma samozaposlitve in najkasneje v 90ih dneh po zaključenih pripravah na samozaposlitev.
Vključevanje v programe izobraževanja
Pri vključevanju v program izobraževanja je poleg veljavnega zaposlitvenega načrta in
predloga o vključitvi v program potrebno predložiti še dodaten dokument (predpisan
obrazec IZO-1 ali drug ustrezen dokument), katerega izpolni in potrdi izvajalec
izobraževanja in služi kot podlaga za pripravo pogodbe o vključitvi v izobraževanje. Za
posamezno šolsko leto Vlada RS sprejme program izobraževanja za brezposelne osebe, v
katerem natančno opredeli vse kriterije, merila, ciljne skupine in druge zahteve v zvezi z
vključevanjem (trenutno je veljaven Program izobraževanja za brezposelne osebe za
šolsko leto 2011/2012, katerega je Vlada RS sprejela na seji 28. 7. 2011) (MDDSZ,
2011e).
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6.4.2 DENARNI PREJEMKI IN STROŠKI V ČASU VKLJUČENOSTI V UKREPE APZ
V času vključenosti v ukrepe APZ osebam pripadajo denarni prejemki, s katerimi se
zagotavlja delno ali celotno pokrivanje stroškov vključitve, njihova vrsta in višina pa sta
odvisni od vsebine ter trajanja vključitve v program. Upravičenost do prejemanja denarnih
dajatev oz. do povračila stroškov podrobneje ureja Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ.
Stroški za izvajanje ukrepov APZ so (Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ, 2. člen):






plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki so uvrščeni v Register zunanjih izvajalcev,
plačila storitev Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije,
plačila storitev ZRSZ,
subvencije in
denarni prejemki in stroški vključenim v ukrepe APZ (dodatek za aktivnost,
dodatek za prevoz, dodatek za stroške izobraževanja, povračilo stroškov
zdravniškega pregleda in povračilo stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri
delu ter drugi upravičeni stroški).

Dodatek za aktivnost pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v ukrepe APZ, kjer ne
gre za zaposlitev ali vključitev v formalno izobraževanje (pripada za programe
usposabljanja in izpopolnjevanja v okviru neformalnega izobraževanja, usposabljanja na
delovnem mestu in za delovni preizkus). Brezposelne osebe so upravičene do dodatka za
aktivnost za vsako uro prisotnosti v programu. Dodatek za prevoz pripada brezposelnim
osebam, ki so vključene v ukrepe APZ in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča je
do kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer, pri čemer se
upošteva kraj prebivališča, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti. Dodatek za stroške
izobraževanja pripada brezposelnim osebam, vključenim v programe formalnega
izobraževanja in zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov izobraževanja. ZRSZ
lahko brezposelno osebo za potrebe vključitve v posamezen ukrep napoti na predhodni
zdravniški pregled, če je tako določeno v katalogu in tudi v celoti povrne stroške pregleda.
Zavod v celoti povrne tudi stroške zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni, ki se izvaja na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). Višina posameznega denarnega prejemka, kakor
tudi vrsta prejemka za posamezen ukrep, se za posamezno leto določi v Katalogu ukrepov
APZ. V primeru, da so z ZUTD za izvajanje ukrepov APZ določeni še drugi stroški, se za
njihov obračun uporabljajo predpisi, ki urejajo povračilo teh stroškov v javnem sektorju,
če ni z zakonom, ki ureja delovna razmerja, drugače določeno. Pravilnik ureja tudi
denarne prejemke v primerih vključitve v programe, ki se izvajajo izven RS. Izvajalec
mora program izvajati v skladu s predpisi o varnem in zdravem delu in zdravstvenem
zavarovanju ali pa na lastno željo in odgovornost (Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ, 8.
člen).
Dodatek za aktivnost in nadomestilo potnih in poštnih stroškov, ki so povezani z
aktivnostmi v zvezi z iskanjem zaposlitve in vključevanjem v storitve za trg dela pa ureja
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Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri
iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah.
6.4.3 NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI
S sklenitvijo pogodbe se tako izvajalec kakor udeleženec obvežeta k izpolnjevanju
določenih obveznosti. Z dnem vključitve v program brezposelno osebo oz. iskalca
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, prične zavod po uradni dolžnosti voditi v
evidenci oseb, vključenih v programe APZ (Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc ..., 30.
člen). Nad osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda, se lahko izvaja tudi nadzor. Nadzor
se uvede po uradni dolžnosti ali po lastni presoji zavoda na podlagi pobude (Pravilnik o
prijavi in odjavi iz evidenc ..., 57. člen):







ministrstva, pristojnega za delo,
sveta zavoda,
direktorja zavoda,
druge službe zavoda,
pisne ali ustne prijave zainteresirane pravne ali fizične osebe ter
na podlagi utemeljene anonimne prijave.

Na podlagi pobude mora služba za nadzor v osmih dneh ugotoviti, ali so podani
utemeljeni razlogi za uvedbo nadzora in v osmih delovnih dneh od ugotovitve
utemeljenosti pobude tudi uvesti nadzor. Nadzornik opravi neposreden nadzor na kraju
samem in sestavi zapisnik o nadzoru ter v roku 30-ih dni od uvedbe nadzora sestavi in
izda ustrezno odločbo (Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc ..., 57.–59. člen).
Če udeleženec programa krši obveznosti, sprejete s pogodbo, nastopijo zanj določene
pravne posledice. Zavod ima z dnem ugotovitve kršitve pravico odstopiti od pogodbe. Z
dnem odstopa od pogodbe se udeleženec preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb oz.
iskalcev zaposlitve in v evidenci oseb, vključenih v programe APZ. Razlogi (krivdni) za
prenehanje vodenja v evidenci, katere določa 129. člen ZUTD so:
 oseba odkloni vključitev v program APZ ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o
vključitvi v program APZ,
 oseba ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa
brezposelne osebe ali statusa osebe, vključene v program APZ,
 oseba odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri razgovoru za zaposlitev ne
prizadeva za pridobitev zaposlitve (velja samo v primeru vključitve v program
javnih del116).

116

V primeru vključitve v program javnih del gre za sklenitev delovnega razmerja. Osebe se najprej s strani
zavoda napoti na razgovor za zaposlitev in se že na tem mestu ugotavlja razloge za upravičenost oz.
neupravičenost sprejetja zaposlitve (ZUTD, 129. člen). Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izvajalcem javnih
del pa ta lahko preneha iz krivdnih razlogov: a) če udeleženec odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev, ki mu
jo je ponudil zavod ali drug izvajalec ukrepov; b) če udeleženec odkloni usposabljanje, ki ga predlaga zavod;
c) če udeleženec samovoljno zapusti javno delo; č) če udeleženec ne izpolnjuje delovnih obveznosti iz
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V primeru zgoraj navedenih razlogov zavod po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero
preneha osebo voditi v vseh evidencah. O pritožbi zoper odločbo odloča ministrstvo,
pristojno za delo, ki tudi izda ustrezno odločbo zoper katero je možnost uvedbe
upravnega spora. Po dokončnosti odločbe se oseba šest mesecev ne more ponovno
prijaviti v evidenco zavoda (ZUTD, 129.–130. člen). Oseba, ki je v času vključenosti v
ukrep APZ hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila ji z dnem prenehanja vodenja v
evidenci preneha tudi pravica do denarnega nadomestila (ZUTD, 65. člen).
Zavod pa podatke, za izvajanje svojih pristojnosti ne pridobiva zgolj z izvajanjem nadzora
nad osebami, temveč tudi iz uradnih evidenc v nadaljevanju naštetih organizacij: Davčne
uprave RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Centrov za socialno delo, Inšpektorata RS za delo,
Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), upravljavca
Centralnega registra prebivalstva, Vrhovnega sodišča RS in od vseh upravljavcev zbirk
podatkov, ki so vzpostavljene oz. se obdelujejo na podlagi zakona (ZUTD, 124. člen).
Zavod pa lahko upravnim in drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih
skupnosti in nosilcem javnih pooblastil posreduje osebne podatke iz evidenc, in sicer pod
pogojem, da zakon določa pridobivanje osebnih podatkov od zavoda (ZUTD, 125. člen).
To posledično pomeni, da osebi, ki se preneha voditi v evidenci in je hkrati prejemnik
denarnih dajatev na Centu za socialno delo, ji preneha tudi ta pravica.
Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti (kršitev ali nenamenska poraba sredstev) ima
lahko za posledico vračilo sredstev, katerega lahko zahteva izvajalec ukrepa od
prejemnika sredstev. ZUTD pa v 142. členu določa, da lahko izvajalec in dolžnik skleneta
dogovor o načinu in času vračila neupravičeno prejetih sredstev, pri čemer se upošteva
višina dohodkov in socialni položaj zavarovanca in na podlagi tega omogoči vračilo dolga.
Zakon predvideva tudi odlog plačila za največ šest mesecev in možnost obročnega
vračanja v največ 24 obrokih, in sicer na predlog dolžnika (izvajalec mora v 60 dneh
odgovoriti na predlog, katerega lahko tudi zavrne, pri čemur pritožba ni možna) oziroma
odpis dolga. Enako se postopa v primeru kršitve pogodbenih obveznosti delodajalca ali
izvajalca ukrepov, če se ugotovi nenamensko porabo sredstev ali sklenitev pogodbe na
podlagi podanih neresničnih podatkov oziroma neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Podrobnejše kriterije za odpis, delni odpis, odlog plačila ali obročno plačilo ureja Pravilnik
o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju
ukrepov trga dela in izvajalcev.

sprejetega programa javnega dela; d) če udeleženec zaradi nepravočasnega, nestrokovnega ali
nekakovostnega dela ne dosega rezultatov, ki se lahko pričakujejo od povprečnega udeleženca (ZUTD, 116.
člen).
Javna dela so poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest in so namenjena aktiviranju
brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju
razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko v program javnih del vključena največ eno leto,
izjemoma se vključitev lahko podaljša še za eno leto, vendar je zaželeno, da oseba ves čas vključitve aktivno
išče zaposlitev in v primeru zaposlitve tudi (upravičeno) preneha javno delo (ZUTD, 50. člen).
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Brezposelna oseba je na podlagi sklenjenega zaposlitvenega načrta in sprejetimi
pogodbenimi obveznostmi zavodu dolžna sporočati vse spremembe in morebitne razloge
za prekinitev programa ali neuspešen zaključek programa. Ti pa vedno ne pomenijo
kršitve pogodbenih obveznosti. Udeleženec lahko predlaga razvezo pogodbe zaradi
spremenjenih okoliščin na svoji strani, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni mogel predvideti ali
se jim ni mogel izogniti oziroma ni mogel odvrniti njenih posledic in so takšne narave, da
mu onemogočajo izpolnitev pogodbe. Udeleženec lahko predlaga razvezo pogodbe tudi v
primeru, če se izkaže, da zaradi zahtevnosti programa udeleženec glede na svoje
subjektivne lastnosti v programu ne bo mogel uspešno napredovati in ga dokončati. Če
zavod ugotovi obstoj takih okoliščin, pristane na razvezo pogodbe brez pravnih posledic za
udeleženca.
6.4.4 VLOGA
OSEBNEGA
SVETOVALCA
V
POSTOPKU
BREZPOSELNE OSEBE OZIROMA ISKALCA ZAPOSLITVE

OBRAVNAVE

Proces obravnave brezposelne osebe oziroma iskalca zaposlitve se prične z uvrstitvijo
osebe v evidenco. Proces obravnave je zastavljen tako, da omogoča prilagajanje
intenzivnosti obravnave in vrsto storitev potrebam posameznika. Osebo na podlagi
razpoložljivih podatkov takoj uvrstimo v eno izmed skupin (ZRSZ, 2011c, str. 35):
 neposredno zaposljive osebe;
 osebe za katere domnevamo, da potrebujejo dodatne aktivnosti (invalidi,
mladoletni, ponovno prijavljeni po več kot 12 mesecih brez vmesne zaposlitve,
starejši od 40 let, ki iščejo prvo zaposlitev ali so bili neaktivni 2 leti in več, osebe z
zdravstvenimi težavami, s trajnejšim vplivom na delazmožnost in osebe z
odklonskim vedenjem).
Vsem osebam se ob prijavi dodeli osebnega svetovalca in hkrati posreduje vprašalnik, ki
služi pripravi na svetovalni razgovor in izdelavi prvega zaposlitvenega načrta. Glede na
prvo razvrstitev osebe, sledi napotitev v ustrezno obliko in vrsto kariernega svetovanja in
na informativno motivacijski seminar. Ob pridobivanju dodatnih podatkov o osebi se
potem le to razvršča v ustrezne oblike svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, pri
čemer je posredovanje zaposlitve stalnica, razen v izjemnih primerih, ko je oseba
upravičena aktivnega iskanja zaposlitve117 (ZRSZ, 2011c, str. 35).
Zavod glede na prepoznane potrebe vključuje ustrezne svetovalce in prilagaja pristope
obravnavi osebe. Vsaki osebi, ki se prijavi v evidenco zavoda, se dodeli osebnega
svetovalca (»case manager«), ki ji v času prijave svetuje, spremlja ter skrbi za usklajeno
in celovito obravnavo. Osebo ves čas prijave spremlja osebni svetovalec, razen v primeru,
ko oseba dalj časa potrebuje aktivnost poglobljenega kariernega svetovanja, ko vlogo
osebnega svetovalca prevzame t. i. svetovalec specialist.
117

Razlogi za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve so taksativno našteti v 44. člena Pravilnika o prijavi in
odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad
osebami, prijavljenimi v evidencah.
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Osebni svetovalec uresničuje svojo vlogo tako, da (ZRSZ, 2011a, str. 49):














posreduje v zaposlitev,
informira,
izvaja osnovno karierno svetovanje,
izvaja poglobljeno karierno svetovanje,
pridobiva in zapisuje informacije in podatke, ki so pomembni za kvalitetno
svetovalno obravnavo in posredovanje v zaposlitev,
spremlja uresničevanje zaposlitvenega načrta,
v okviru osnovnega kariernega svetovanja po potrebi napotuje v aktivnost
poglobljenega kariernega svetovanja, v aktivnosti učenja veščin vodenja kariere,
ukrepe APZ,
če je potrebno, predlaga timsko obravnavo,
zagotavlja kontinuirano obravnavo osebe,
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vodenje v evidenci,
vodi postopke v zvezi s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
zagotavlja celovitost obravnave.

Pri obravnavi pa poleg osebnega svetovalca v skladu s potrebami osebe sodelujejo tudi
specialisti za karierno svetovanje, rehabilitacijski svetovalci118 ter zdravniki svetovalci119,
po potrebi pa tudi drugi strokovni sodelavci, ki pokrivajo področje APZ (svetovalci APZ),
socialne varnosti in pravnih vprašanj. Osebni svetovalec se lahko posvetuje s strokovnjaki
znotraj in tudi zunaj zavoda, na podlagi tega pridobi strokovno mnenje ali pa predlaga in
izpelje timsko obravnavo. S timsko obravnavo, v katero je vključeno več svetovalcev,
imamo možnost primerjave različnih pogledov na situacijo in s tem zagotavljanja bolj
učinkovitega načrtovanja aktivnosti120. Mreža pomoči zunaj zavoda omogoča sodelovanje
in pridobivanje mnenj z naslednjimi institucijami: Center za socialno delo (v nadaljevanju
118

Cilj rehabilitacijskega svetovanja je usposobitev invalida za ustrezno delo, njegovo zaposlitev ali ohranitev
zaposlitve, napredovanje v zaposlitvi ali ustrezna sprememba invalidove poklicne kariere. V različnih fazah
svetovanja se rehabilitacijski svetovalec povezuje z zdravnikom svetovalcem, rehabilitacijsko komisijo, izvajalci
storitev zaposlitvene rehabilitacije ter z ostalimi nosilci invalidskega varstva, delodajalci (invalidska podjetja,
zaposlitveni centri ...), izvajalci programov socialne vključenosti ter CSD.
119

Zdravstveno zaposlitveno svetovanje dopolnjuje druge oblike poglobljenega kariernega svetovanja. Izvaja
se kot pomoč brezposelnim invalidom in drugim brezposelnim in iskalcem zaposlitve, ki imajo zdravstvene
omejitve pri oblikovanju ustreznih kariernih in zaposlitvenih ciljev. Praviloma ga izvajajo zdravniki medicine
dela.
120

Tim je skupina ljudi, katere člani sodelujejo med seboj z namenom doseči skupni cilj v predvidenem času
in z racionalno porabo razpoložljivih virov. Med člani tima obstajajo interakcije, pomembna pa je vloga
vsakega člana, ključna pa pripada vodji, ki mora najti načine, da bodo člani medsebojno čim bolj sinergijsko
sodelovali pri odločanju in uresničevanju ciljev (Ivanko v: Ivanko in Stare, 2007, str. 51 in 66). V timu odigra
pomembno vlogo komunikacija med člani, ki mora biti dvosmerna, kar pomeni, da gre za medsebojno
vplivanje pošiljatelja in prejemnika in tvori komunikacijski proces. V procesu se lahko pojavijo tudi motnje, ki
ovirajo komunikacijo. Le-te lahko uspešno rešujemo z medsebojnim zaupanjem, odprtostjo, znanjem,
sposobnostmi, motivacijo in zavestno željo, da bi nalogo čim boljše opravili in dosegli cilj (Stare v: Ivanko in
Stare, 2007, str. 280–284).
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CSD), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ), nevladne
organizacije, interesna združenja, zdravstveni zavodi in izvajalci ukrepov na trgu dela
(ZRSZ, 2011c, str. 39–40). Z navedenimi oblikami pomoči, katerih se svetovalec zaposlitve
lahko poslužuje v vseh fazah obravnave osebe, med drugim poleg pridobitve strokovnega
mnenja tudi omogoča porazdelitev bremena odgovornosti na več oseb in razbremenitve
svetovalca zaposlitve.
V postopkih vključevanja v ukrepe APZ je svetovalec zaposlitve ključna oseba, ki vodi,
usmerja in celovito obravnava osebo ter jo v soglasju z osebo napotuje v ustrezne ukrepe
APZ ter tudi po vključitvi še naprej spremlja. V postopek se po navadi vključi t. i.
svetovalec APZ, ki natančno opredeli in izpelje postopke vključitve predvsem v delu, ki je
vezan na stike z izvajalci in sklepanjem pogodb. Naloga svetovalca APZ je tudi, da o vseh
spremembah obvešča osebnega svetovalca brezposelne osebe oziroma iskalca zaposlitve,
katerega zaposlitev je ogrožena.
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7 RAZISKAVA RAZVOJA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
7.1 EVALVACIJA PROGRAMOV APZ
V literaturi zasledimo različne definicije evalvacije med katerimi je največkrat uporabljena
definicija, ki evalvacijo opredeljuje kot sistematično uporabo metod družboslovnega
raziskovanja za ocenjevanje načrta, implementacije in rezultatov ter učinkovitosti
programov, politik oziroma opazovane enote (Kump v: Štrajn, 2000, str. 13). Nekateri
avtorji dodajajo še, da je evalvacija sistematična, kritična analiza katere namen je
odločanje in strateško načrtovanje. Evalvacijske študije so se razvile na različnih področjih
in kot take so sestavni del tudi področja politike zaposlovanja121.
Evalvacije delimo po različnih kriterijih. Glede na to, kdo evalvacijo izvaja, jo delimo na
notranjo ali zunanjo. Notranjo evalvacijo opravljajo sami izvajalci programov, zunanjo pa
specializirane neodvisne organizacije. Prednost notranje evalvacije je v tem, da ti
evalvatorji bolje poznajo problematiko in lahko podajo hitrejše ocene, slabost pa, da
določenih težav niti ne vidijo ali pa jih namenoma prekrijejo. Pri zunanji evalvaciji pa je
prednost v tem, da evalvatorji niso interesno obremenjeni in zato objektivnejši, slabost
pa, da njihovo razumevanje problematike ostane le površinsko. Po časovnem merilu lahko
delimo evalvacije na vnaprejšnje (ex-ante), sprotne (in-process) in za nazaj (ex-post)
(Svetlik in Trbanc v: Svetlik et al., 2002, str. 48). Za vnaprejšnje evalvacije imamo
pogosto premalo znanja, saj gre po vsebini za neke vrste napovedi o verjetnih posledicah
uporabe alternativnih programov in ukrepov, kar zelo težko predvidimo. Sprotne
evalvacije, ki pomenijo spremljanje izvajanja politike zaposlovanja, nam dajejo vmesno
povratne informacije o programu in s tem omogočajo sprotno prilagajanje. Z evalvacijami
za nazaj pa merimo učinke izvedenih programov in s tem skušamo odpraviti napake pri
načrtovanju novih programov. K evalvaciji lahko pristopamo z vidika ciljev, z vidika
smotrov ali z vidika procesov. Ciljni pristop pomeni, da je evalvacija usmerjena v
uresničevanje neposredno opredeljenih končnih ciljev, pristop z vidika smotrov pa
upošteva opredeljene cilje in tudi smotre politike zaposlovanja. Procesni pristop vključuje
celoten proces znotraj evalvacije, to so vhodi, izhodi in potek. Vhodi določajo obseg
programa, pri izhodih se sprašujemo po učinkih programa, pri poteku pa smo pozorni na
probleme in rešitve, ki jih program ponuja. (Svetlik in Trbanc v: Svetlik et al., 2002, str.
48–49).
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IZA je inštitut za preučevanje dela, ustanovljen kot neprofitna in neodvisna družba z omejeno
odgovornostjo, s sedežem v Bonnu. Ukvarja se z mednarodnimi raziskavami na vseh področjih dela in
ekonomije (npr. raziskave s področja mobilnosti in fleksibilnosti delovne sile, internacionalizacije trgov dela,
socialne države in trga dela, delovne sile v tranzicijskih državah, prihodnosti dela, vrednotenje politik trga dela
in projektov ter splošne ekonomije). O vrednotenju politik trga dela in programov ter njihovih učinkov več v
članku Programme Evaluation with Multiple Treatments. Raziskovanje je usmerjeno v merjenje učinkov, kako
daleč je politika oziroma program dosegel zastavljene cilje (Froelich, 2002, str. 1–51).
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Pri izvedbi evalvacije je zelo pomembna izbira metode, pri čemer se pojavlja neprestano
dilema, ali uporabljati kvantitativne ali kvalitativne metode. Pri sodobnih evalvacijah gre
večinoma za kombinacijo obeh metod, se pa na tem mestu pojavljata dve prevladujoči
paradigmi, ki predstavljata različni izhodišči evalvacije in vodita do različnih pričakovanj o
njenih rezultatih. Prva paradigma je pozitivistična in zagovarja idejo o enotnosti vse
znanosti, kar pomeni, da so zakoni naravoslovja prenosljivi tudi v zakone družbe. Za to
paradigmo je značilno, da se osredotoča zgolj na merjenje opazovalnih rezultatov na
podlagi kvantitativnih metod (najbolj tipična metoda je eksperiment), torej so rezultati
merljivi in primerljivi (z izvedbo določenega eksperimenta tudi drugi znanstvenik pride do
istih rezultatov), zanemarjajo pa subjektivne definicije udeležencev programa (izvajalcev
in uporabnikov). Druga vrsta paradigme, poimenovana kot konstruktivistična, temelji na
opisovanju in interpretaciji ter zavrača obstoj ene, objektivne realnosti ali resnice, ki bi jo
bilo moč odkriti s pomočjo znanstvenega raziskovanja, kajti posamezniki in skupine
konstruirajo svojo lastno, subjektivno realnost. Temelji na kvalitativnih metodah kot sta
študija primera in intervju. Najbolj pogosta kritika kvalitativnih metod se nanaša na
subjektivnost evalvatorja, saj znanost pripisuje veliko vrednost objektivnosti in resnici. Se
pa danes poraja veliko dvomov o tem, da bi bila lahko katerakoli metoda resnično
»objektivna« (Kump v: Štrajn, 2000, str. 16–18).
Na področju evalvacije trga delovne sile se omenjajo kot pomembni predvsem
eksperimetalna in longitudinalna metoda. Prva metoda je predvsem primerna za
ocenjevanje novih programov in tudi za ocenjevanje natančno določenih sprememb v že
potekajočih programih. Cilj evalvacije na podlagi te metode je priti do posplošenih
zaključkov o učinkih določenega programa. Eksperimentalna metoda ni primerna za
ocenjevanje kompleksnejših programov ali celotnega sistema zaposlovanja. Pri
longitudinalni metodi opazujemo program vsaj v dveh časovnih točkah, in sicer pred
vstopom posameznika v program ali ob njem in ob izstopu ali po njem in opišemo
razmere v obeh časovnih točkah ter skušamo ugotoviti če in zakaj so nastale razlike. To
dosežemo na različne načine, in sicer s panelnim pristopom (iste udeležence programa
večkrat intervjuvamo), z retrospektivnimi študijami (podatke pridobivamo za nazaj z
enkratnim intervjujem) in z zajemanjem časovnih vrst (iz administrativnih podatkovnih
baz). Poleg teh dveh metod so evalvacije usmerjene tudi v agregate (npr. zaposlenost in
brezposelnost), kjer se preverjajo učinki politike zaposlovanja na celoten ekonomski
sistem. Najbolj znana je analiza stroškov in koristi (cost-benefit-analysis), ki se ukvarja s
tem, kako v določenih programih zmanjšati stroške in povečati koristi (ali posamezni
programi prispevajo k boljšemu delovanju gospodarstva).
Ob izvajanju evalvacij politike zaposlovanja se je za vrednotenje programov oblikovalo
nekaj standardnih meril (Svetlik in Trbanc v: Svetlik et al., 2002, str. 51):
 uspešnost programa (ocenjujemo stopnjo doseganja ciljev, ali smo s programom
zajeli ciljno populacijo, kako so zadovoljni udeleženci s programom, kako tekoče je
program potekal ...);
 učinkovitost programa (primerjamo doseganje ciljev s porabljenimi sredstvi,
analiza stroškov in koristi);
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 zaposlitveni učinek (kako program pripomore k zaposlitvi ali k preprečevanju
izgube zaposlitve);
 porazdelitveni učinek (kako program pomaga pri zaposlovanju določenih kategorij
oseb in k odpravljanju neenakosti npr. med regijami);
 učinek na storilnost (kako program vpliva na dvig storilnosti v organizaciji na račun
dodatnega usposabljanja, izobraževanja delavcev);
 ustreznost (ugotavlja se zadovoljevanje potreb, vrednot, priložnosti v korelaciji
med uspešnostjo in stroški);
 ekonomičnost (primerjava vloženih stroškov z načrtovanimi).
Največkrat se uporabljajo kriteriji, kot so učinkovitost, uspešnost in ekonomičnost. Zgoraj
omenjeni učinki so t. i. namerni, poznamo pa tudi stranske oziroma nenamerne učinke, ki
jih pri ocenjevanju in vrednotenju programov ne smemo zanemariti. Najpomembnejši so
(Svetlik in Trbanc v: Svetlik et al., 2002, str. 52):



zgrešitev ciljne populacije (na program se odziva druga populacija, zlorabe
uporabnikov programov);



zaradi programa se ciljna populacija poveča (vključujejo se tudi neaktivni, program
vpliva na povečanje aktivnosti, ne pa na zmanjšanje brezposelnosti);
s programom zaposlujemo brezposelne in hkrati spravljamo ob službo že
zaposlene;
substitucijski učinek, ki ga povzročijo programi subvencioniranja zaposlovanja
(znižajo stroške poslovanja subvencioniranim podjetjem in s tem povzročajo
nelojalno konkurenco, druga podjetja zato zmanjšujejo proizvodnjo in število
zaposlenih);
z določenim programom zaposlujemo tiste, ki bi se sicer zaposlili po redni poti;
programi se lahko kažejo kot uspešni, ker se vanje vključijo ljudje z najlažje
rešljivimi težavami (svetovalci vključujejo v programe samo, da bi dosegli cilje).







7.2 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE UKREPOV
Pravne podlage za spremljanje, poročanje in vrednotenje ukrepov na področju trga dela
so v ZUTD določene v 9. poglavju. Uspešnost in učinkovitost spremlja ministrstvo,
pristojno za delo (tu upošteva kazalnike, ki so določeni v proračunu RS122, v smernicah
APZ123 in v načrtu APZ glede na letno doseganje ciljev). Ministrstvo, pristojno za delo, ob
122

Proračun RS je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in iz načrta razvojnih programov 2012–2015,
v katerem določa v okviru politike trga dela plan sredstev za posamezne programe oziroma ukrepe APZ v
posameznem letu in tudi za celotno obdobje 2012–2015. Načrtovano obdobje je v skladu z obdobjem,
določenim v smernicah za izvajanje ukrepov APZ.
123

V smernicah za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015 so določeni kazalniki za doseganje ciljev trga
dela z izhodiščnimi vrednostmi iz leta 2010 in ciljnimi vrednostmi za leto 2015. Ob vsakem kazalniku so
določeni tudi ukrepi APZ za dosego zastavljenega cilja, izvajalci ukrepa in ciljne skupine. MDDSZ je določilo za
to proračunsko in programsko obdobje naslednje štiri kazalnike: a) hitrejša aktivacija brezposelnih oseb,
predvsem mladih (do 26 let) in starejših (nad 50 let); b) odprava strukturnih neskladij na trgu dela na
področju potrebnih znanj in veščin za zasedanje razpoložljivih delovnih mest; c) izboljšanje konkurenčnosti
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tem tudi ugotavlja doprinos posameznih ukrepov APZ k doseganju ciljev politike
zaposlovanja, določenih v strateških dokumentih RS in EU. Za namen spremljanja morajo
izvajalci ukrepov (ZRSZ, koncesionarji in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) in
izvajalci ukrepov o dodeljenih državnih pomočeh pripravljati redna in na zahtevo
ministrstva tudi izredna poročila ter analize učinkovitosti posameznih ukrepov v različnih
časovnih obdobjih.
Vsebino in obliko rednih poročil določi ministrstvo, pristojno za delo, v sami pogodbi z
izvajalcem. Izvajalci so dolžni poročila pripravljati kvartalno, torej trikrat letno in v njih
opredeliti zlasti (ZUTD, 144. člen):
 podatke o izvajanju po zastavljenih kazalnikih (vsebovati mora tudi kvantitativno
analizo);
 podatke o izplačanih sredstvih po posameznih ukrepih;
 podatke o razhajanju od načrtovanih ciljev (tu morajo podati tudi predloge za
ukrepanje);
 druge podatke, določene v pogodbi.
Ministrstvo, pristojno za delo, s poročilom o izvajanju ukrepov enkrat letno seznani Vlado
RS in ostale socialne partnerje, ki v okviru Ekonomsko socialnega sveta opravijo razpravo
in podajo svoje mnenje (ZUTD, 145. člen).
V ta namen morajo izvajalci ukrepov le te vrednotiti. Zakon določa tri vrste vrednotenja
(ZUTD, 146. člen):
 predhodno vrednotenje,
 vmesno vrednotenje in
 končno vrednotenje.
Predhodno vrednotenje je namenjeno pripravi ustreznih ciljev politike zaposlovanja in
smernic APZ. V tem delu se preveri stanje na področju trga dela ter opravi primerjavo
stanja s cilji evropske politike zaposlovanja. Pripravi se analizo strukturnih neskladij na
trgu dela in gibanja strukture brezposelnih po socialno demografskih značilnostih ter
predvidi nadaljnje trende. Temu sledi priprava predloga možnih ukrepov in prispevek k
odpravljanju neskladij na trgu dela (ZUTD, 146. člen).
Vmesno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ukrepov se opravi na polovici obdobja
izvajanja politike zaposlovanja in smernic APZ, ki so trenutno določene za obdobje 2012–
2015. V smernicah so opredeljeni kazalniki, ukrepi za njihovo doseganje ter ciljne
vrednosti, katere želimo doseči. Ker so ti zastavljeni za štiriletno obdobje, je smiselna
oziroma nujna evalvacija tudi v vmesnem obdobju, kajti le tako lahko tudi z vmesnimi
aktivnostmi in ukrepi zasledujemo zastavljene cilje (ZUTD, 146. člen).
gospodarstva z vlaganji v zaposlene in č) delovna in socialna vključenost ranljivih skupin na trgu dela in
dolgotrajno brezposelnih. Na podlagi teh kazalnikov se bo izvajalo spremljanje doseganja zastavljenih ciljev
(vmesno in končno).
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Naknadno vrednotenje, ki se mora opraviti najkasneje v enem letu po zaključku obdobja
določenega v smernicah APZ, bo potrebno opraviti najkasneje v letu 2016 in pomeni
nekakšno analizo predhodnega obdobja, kjer je potrebno ugotoviti tudi vzroke za
odstopanja od zastavljenih ciljev in priporočila za izvajanje ukrepov v naslednjem obdobju
(ZUTD, 146. člen).
7.2.1 NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV TER PREVERJANJE NAMENSKE
PORABE SREDSTEV APZ
Nadzor nad izvajanjem ukrepov na trgu dela (urejen v 10. poglavju ZUTD) opravljata
(ZUTD,147. člen):
 Ministrstvo, pristojno za delo in
 ZRSZ.
Pod okriljem ministrstva, pristojnega za delo se izvajata (ZUTD, 148. člen):
 finančni in
 inšpekcijski nadzor.
ZRSZ pa ima v pristojnosti naslednji aktivnosti (ZUTD, 154. člen):
 izvaja nadzor nad osebami, ki so prijavljene v evidencah ZRSZ in
 preverja namenske porabe sredstev APZ (pri zunanjih izvajalcih, osebah in
delodajalcih).
Finančni nadzor ministrstva za delo obsega notranji nadzor nad namensko porabo
sredstev iz proračuna RS za izvajanje ukrepov na trgu dela. Način izvajanja nadzora pri
zunanjih izvajalcih in delodajalcih, ki so vključeni v programe APZ, se predhodno določi že
s sklenitvijo pogodbe o izvajanju določene storitve (ZUTD, 149. člen).
Inšpekcijski nadzor, ki pomeni nadzor nad izvajalci ukrepov v smislu upoštevanja in
izvrševanja določb ZUTD in iz njega izhajajočih predpisov, izvaja Inšpekcija za področje
zaposlovanja v okviru Inšpektorata RS za delo. Pristojnost za opravljanje nadzora pridobi
inšpektor kot oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki mora izpolnjevati
določene pogoje (pet let delovnih izkušenj na področju zaposlovanja in opravljen preizkus
usposobljenosti). Nad izvajalci ukrepov se opravlja zlasti nadzor nad statusnimi zadevami,
zakonitostjo poslovanja ter strokovnostjo in kakovostjo dela. Po ZUTD je predviden redni
(opravi se najmanj enkrat v obdobju dveh let) ali izredni nadzor (opravi se na zahtevo
ministrstva, pristojnega za delo oz. na zahtevo brezposelne ali druge osebe, ki ima položaj
stranke v postopku) (ZUTD, 150.–153. člen).
Nadzor nad osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda124, opravlja ZRSZ, in sicer po
uradni dolžnosti ali po lastni presoji (na podlagi pobude MDDSZ, sveta zavoda, direktorja
124

Več o tem v poglavju 6.4.3, str. 85–88.
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zavoda, druge službe zavoda, pisne ali ustne prijave zainteresirane pravne ali fizične
osebe oz. na podlagi utemeljene anonimne prijave). Način izvajanja nadzora je
podrobneje urejen v Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu,
pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah. V ta namen je v okviru ZRSZ organizirana služba za nadzor, v okviru nje pa na
podlagi posebnega pooblastila imenovani nadzorniki. V okviru nadzora se zlasti ugotavlja
(ZUTD, 154.–157. člen):
 izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje oziroma ohranitve statusa brezposelne
osebe in pogoje za vodenje v drugih evidencah zavoda;
 izpolnjevanje z zaposlitvenim načrtom dogovorjenih obveznosti;
 izpolnjevanje izhajajočih obveznosti iz sklenjenih pogodb o vključitvi v programe
APZ;
 pravočasno in točno sporočanje sprememb podatkov;
 izpolnjevanje pogojev za uveljavitev in ohranitev pravice do nadomestila;
 preverjanje sporočanja sprememb o drugih dohodkih, ki jih oseba prejema.
Nadzornik lahko opravi nadzor z vpogledom v uradne evidence in podatkovne baze
zavoda ter drugih organov ali pa neposredno na kraju samem, sestavi zapisnik in na tej
podlagi v roku 30-ih dni izda ustrezno odločbo. Za ugotovitev dejanskega stanja lahko
nadzornik opravi tudi druga potrebna dejanja v postopku upoštevajoč določbe zakona, ki
urejajo splošni upravni postopek.
Zavod ima tudi pristojnost preverjanja namenske porabe sredstev APZ, dodeljenih
zunanjim izvajalcem in osebam ter delodajalcem, vključenim v programe APZ. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti ali nenamenske porabe sredstev ali kršitve sprejetih
pogodbenih obveznosti zavod lahko (ZUTD, 160.–161. člen):
 izreče ustni opomin in odredi ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti ter
pomanjkljivosti oziroma
 izda poročilo, na podlagi katerega se sprejmejo ustrezni ukrepi.
V okviru zavoda deluje tudi notranja revizija, ki analizira notranje kontrolne sisteme ter jih
preizkuša in vrednoti, in je neposredno podrejena generalnemu direktorju. S svojimi
ugotovitvami in izsledki pa notranja revizija seznanja vodstvo zavoda in mu svetuje o
načinih odprave nepravilnosti.
Delovanje zavoda nadzirata Računsko sodišče RS ter ministrstvo, pristojno za delo, ki v ta
namen izvaja že prej omenjeni finančni in inšpekcijski nadzor.
Nadzor nad porabo sredstev APZ mora po ZUTD (enako kot ZRSZ) opravljati tudi Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ter o tem enkrat letno poročati ministrstvu,
pristojnemu za delo.
Ugotavljam, da ZUTD uvaja strožji finančni in strokovni nadzor nad delovanjem institucij
na trgu dela ter uvaja sistematičen pristop k poročanju ter spremljanju in evalvaciji
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ukrepov in s tem k bolj učinkoviti in gospodarni porabi javnih sredstev. Tudi ZZZPB je imel
predviden sistem nadzora, ki pa ni bil v zakonu tako sistematično urejen v posebnem
poglavju, kot je to urejeno v ZUTD. ZZZPB je po posameznih poglavjih zakona
opredeljeval tovrstne obveznosti in oblike nadzora (v poglavju, ki je urejalo področje
zavarovanja za primer brezposelnosti, je urejal nadzor v členih 45. b do 45. f, v poglavju,
ki je urejalo področje APZ, v členu 49. c, v poglavju o vrnitvi sredstev v 54. členu in v
poglavju, ki opredeljuje ZRSZ, kjer so bile v 66. členu zakona med nalogami zavoda
taksativno naštete tudi obveznosti zavoda v zvezi s spremljanjem in ovrednotenjem
ukrepov politike zaposlovanja). Področje nadzora, vrnitve nenamensko porabljenih
sredstev, spremljanja, poročanja in ovrednotenja v zvezi z ukrepi APZ pa je bilo
podrobneje urejeno v Pravilniku o izvajanju ukrepov APZ (Pravilnik o izvajanju ukrepov
APZ, 2007).
7.2.2 NADZORNI SISTEM RAČUNSKEGA SODIŠČA
Naj omenim, da opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov APZ tudi Računsko sodišče RS, ki
je najvišji organ kontrole državnih organov, državnega proračuna in celotne javne porabe
v RS. V ta namen izvršuje svojo revizijsko pristojnost ter pravočasno in objektivno
obvešča javnost o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih
uporabnikov javnih sredstev ter jim svetuje kako izboljšati svoje finančno poslovanje. V
letu 2008 je Računsko sodišče izdalo zadnje revizijsko poročilo nadzornega sistema nad
izvajanjem ukrepov APZ, in sicer z vidika ocene učinkovitosti in delovanja nadzornega
sistema MDDSZ in ZRSZ nad izvajanjem ukrepov APZ. Računsko sodišče je proučevalo, ali
obstaja nadzorni sistem in ali delujejo nadzorni mehanizmi, vgrajeni v nadzorni sistem.
Na podlagi ugotovitev pri revidiranju nadzornega sistema ministrstva in tudi zavoda v
letih 2004 in 2005 je računsko sodišče ocenilo, da ta ni bil dovolj učinkovit ter ni zagotovil
vseh potrebnih pogojev za učinkovito delovanje vanj vgrajenih nadzornih mehanizmov.
Ocena je bila naslednja, da MDDSZ (Računsko sodišče RS, 2008, str. 4–5):
 ni zagotovilo merjenja učinkov ukrepov APZ, da bi lahko načrtovalo ukrepe na
podlagi analize stroškov in učinkov ukrepov;
 ni pridobilo vseh potrebnih podatkov, da bi lahko ocenilo doseganje vseh
zastavljenih ciljev, ki so bili določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta,
saj ni ocenilo doseganja učinkov pri zaposlovanju brezposelnih oseb, ki so bile
vključene v ukrepe APZ;
 ni zagotovilo, da bi bili ovrednoteni vsi ukrepi , ki so se v preteklosti že izvajali;
 ni izdalo pisnih navodil skrbnikom, ki so bili zadolženi za preverjanje zahtevkov
zavoda za pridobitev sredstev za ukrepe (med skrbniki je obstajala neenaka praksa
v načinu in obsegu preverjanja zahtevkov za sredstva);
 ni zagotovilo vseh pogojev za učinkovito spremljanje izvajanja ukrepov APZ, ker ni
sproti pridobivalo vseh ustreznih podatkov in informacij glede na vse cilje, ki jih je
hotelo doseči;
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 ni izdelalo metodologije za izvajanje nadzora, ki ga je bilo dolžno izvajati nad
zavodom, ni opravilo analize tveganja, ni izdelalo strategije nadziranja in ni
opredelilo tveganih področij in potrebnega števila nadzorov in nadzornikov.
Ocena ZRSZ je pa bila, da ta (Računsko sodišče RS, 2008, str. 5–6):
 ni zagotovil vseh potrebnih pogojev za učinkovito preverjanje resničnosti in
pravilnosti podatkov o brezposelnih osebah na podlagi izmenjave osebnih
podatkov iz javnih evidenc;
 ni zagotovil učinkovitega medsebojnega sodelovanja med svetovalci zaposlitve in
službo za nadzor pri izvajanju nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih
oseb iz zaposlitvenega načrta;
 ni vzpostavil vseh potrebnih pogojev, da bi lahko strokovni delavci na območnih
službah učinkovito preverjali pogoje in usposobljenost delodajalcev za izvajanje
ukrepov APZ;
 ni zagotovil pogojev za učinkovit nadzor skrbnikov nad izvajanjem pogodb;
 ni zagotovil vseh potrebnih pogojev za učinkovito izvajanje nadzorov službe za
nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti;
 ni zagotovil učinkovitega notranjega nadzora nad izvajanjem pogodb;
 ni zagotovil, da bi se postopek izterjave, ki je bil vzpostavljen v zavodu, izvajal
učinkovito;
 ni zagotovil učinkovitega monitoringa (spremljanja stanja) nad izvajanjem
postopka izterjave.
Za boljše obvladovanje tveganj na področju izvajanja ukrepov APZ je Računsko sodišče
tako ministrstvu kot zavodu izdalo priporočila za učinkovitejše delo. MDDSZ so bila podana
priporočila, da (Računsko sodišče RS, 2008, str. 66):
 izdela smernice ali navodila za načrtovanje ukrepov APZ, v katerih bodo navedene
vse potrebne strokovne podlage in aktivnosti za načrtovanje učinkovitih in
ustreznih ukrepov APZ;
 izdela smernice ali navodila za spremljanje ciljev in ukrepov APZ in sestavi celovit
seznam vseh indikatorjev, ki jih mora spremljati za uspešno uresničevanje ciljev;
 opredeli uporabnike, njihove naloge, namen in način uporabe informacijskega
sistema indikatorjev trga dela za načrtovanje in spremljanje izvajanja ukrepov
APZ;
 zagotovi prenos informacij med skrbniki, ki spremljajo izvajanje ukrepov, in
nadzorniki, ki izvajajo nadzor nad delom zavoda, ter opredeli obseg in način
njihovega medsebojnega sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju nadzorov.
ZRSZ pa je bilo priporočeno, da (Računsko sodišče RS, 2008, str. 66):
 zagotovi stalen prenos informacij med svetovalci zaposlitve, skrbniki pogodb in
službo za nadzor ter opredeli obseg in način njihovega medsebojnega sodelovanja
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pri načrtovanju in izvajanju nadzorov nad brezposelnimi osebami in pogodbenimi
partnerji, ki izvajajo ukrepe APZ;
 zagotovi območnim službam vse potrebne pogoje za učinkovitejše predhodno
preverjanje usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov APZ;
 odpravi pomanjkljivosti v monitoringu ter zagotovi njegovo redno in popolno
izvajanje na vseh ravneh;
 v skladu z MDDSZ opredeli kriterije za odpis terjatev oziroma opravičljive razloge,
da se terjatev ne vzpostavi.
Trenutno sta v teku reviziji o pravilnosti dela poslovanja ZRSZ in revizija s področja
ohranjanja delovnih mest in spodbujanja zaposlovanja, uvedeni v letu 2011.
Ocenjujem, da je zakonodajalec pri sprejetju novega zakona želel natančneje urediti to
pomanjkljivost ter je upošteval navedena priporočila. V ta namen je bil sprejet tako načrt
kakor tudi smernice za izvajanje ukrepov APZ, pravne podlage za spremljanje,
vrednotenje in nadzor pa je že umestil v sam zakon in ni prepustil podzakonski ureditvi,
kot je bilo to urejeno z ZZZPB.

7.3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V prvem delu naloge sem prikazala razvoj APZ in opredelila njegov vpliv na zmanjšanje
nepravilnosti na trgu. Ena največjih nepravilnosti je ravno brezposelnost, katero skuša
država omejiti s pravilnim reguliranjem trga delovne sile. To lahko doseže s sprejetjem
ustrezne zakonodaje ter z njenim pravilnim in doslednim izvajanjem. Na podlagi v
teoretičnem delu zajetega opisa celotne zakonodaje s področja dela, zaposlovanja in APZ,
sem pridobila podlago in inspiracijo za empirično preveritev hipotez. Ustreznost zakonske
ureditve postopka vključevanja v programe APZ v praksi, analiza učinkovitosti izvajanja
programov APZ po ZUTD ter mednarodna primerjava ukrepov APZ s Španijo in Italijo so
predmet moje nadaljnje obravnave.
Temeljni cilj je ugotoviti, ali obstajajo v zakonsko določenem postopku vključevanja v
ukrepe APZ anomalije, ki preprečujejo njihovo realizacijo. Do ugotovitve sem prišla z
izvedbo tako imenovanega nadrobnega in globinskega intervjuja. Intervju je ena izmed
raziskovalnih metod, pri kateri podatke o raziskovalnem predmetu pridobivamo
neposredno, ustno, v obliki razgovora z intervjuvancem. Ivanko (2007, str. 21) razvršča
intervjuje na direktne, nadrobne, panelne, nestrukturirane, globinske in stresne. Nadrobni
intervju pomeni sestavo vprašalnika z nadrobnimi vprašanji o pojavu, ki nas zanima ter s
tem intervjuvanca prisili h komentarju. Globinski intervju pa je namenjen ugotavljanju
intervjuvančevih mnenj, nagnjen in namer (Ivanko, 2007, str. 21). V ta namen sem
skrbno pripravila celoten načrt izvedbe intervjuja in vprašalnika. Na intervju sem se
predhodno pripravila tako, da sem proučila zakonodajo in analizirala dokumente, ki
opredeljujejo postopek vključevanja v ukrepe APZ, kar je v celoti predstavljeno v 6.
poglavju naloge. Po predhodnem dogovoru o času in kraju izvedbe intervjuja ter privolitvi
intervjuvancev, sem intervju izvedla na ZRSZ, Območna služba Koper, z vodjo
zaposlovanja in vodjem APZ ter s svetovalko zaposlitve na Uradu za delo Izola in
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svetovalko zaposlitve na Uradu za delo Piran. Intervju je bil sestavljen iz dveh delov. V
prvem delu sem vsakega posameznega intervjuvanca seznanila s potekom, namenom in
vsebino intervjuja. V drugem delu je sledilo postavljanje vprašanj, preveritev razumevanja
posameznega vprašanja in beleženje odgovorov. Intervju sem z vsemi strokovnimi delavci
izvedla osebno v obdobju od 23. 2. 2012 do 28. 2. 2012, razgovore sem v celoti posnela z
diktafonom. Intervjuji so potekali povprečno 60 minut. S to tehniko sem želela v
poglobljenem razgovoru s strokovnimi delavci zavoda pridobiti njihova mnenja, stališča in
videnja iz prakse. Pri izvedbi intervjuja sem izhajala iz predpostavke, da je zelo
pomembno vzpostaviti odnos zaupanja z udeležencem v raziskavi, kar privede do
objektivnih odgovorov. Zavedala sem se nevarnosti, da lahko pride do napačnega
razumevanja oziroma do subjektivne interpretacije stališč in mnenj tako intervjuvanca
kakor tudi raziskovalca. To sem skušala preprečiti s tem, da sem celoten intervju snemala,
si zaradi lažjega sledenja in nadaljnjega postavljanja vprašanj tudi sprotno zapisovala in
na koncu tudi prediskutirala ter se dodatno prepričala o razumevanju posameznega
odgovora. Poleg intervjuja kot glavne znanstvene metode, sem v tem delu raziskave
vključila še kot pomožne znanstvene metode statistično in zgodovinsko metodo ter
metodo deskripcije. Vse tri metode omogočajo teoretično razumevanje problema v
razmerju s prakso in so hkrati podlaga za učinkovito izvedbo intervjuja.
Za analizo učinkovitosti ZUTD pri izvajanju ukrepov APZ sem primerjala ukrepe APZ, ki so
se v preteklem letu izvajali po ZZZPB in ukrepe, ki so predvideni po ZUTD in so se začeli
izvajati z 1. 1. 2012. Ker se je ZUTD v delu, ki ureja področje APZ, šele začel izvajati in ni
še izkušenj iz prakse, sem statistično obdelala prve podatke, ki jih objavlja ZRSZ, in sicer
za januar 2012. Primerjavo sem naredila za triletno obdobje, objektivnost analize sem
želela doseči s primerjavo enakih mesecev (januar 2010, januar 2011 in januar 2012).
Učinkovitost ZUTD sem na podlagi že obdelane teorije v teoretičnem delu naloge,
preverila še s podrobno analizo in primerjavo obeh zakonov (prejšnjega in sedanjega
zakona s področja trga dela). Z vsemi tremi sklopi raziskave bom preverila hipotezo.
Ukrepe, ki jih je uvedel ZUTD sem primerjala še z dvema izbranima državama EU (Španijo
in Italijo), kar predstavlja še dodaten vidik pri ocenjevanju primernosti uvedenih novosti v
Sloveniji.
7.3.1 USTREZNOST POSTOPKA VKLJUČEVANJA V PROGRAME APZ
V magistrski nalogi sem z opisom zgodovinskega razvoja APZ ugotovila, da le-ta čedalje
bolj pridobiva na svoji veljavi. Programi in ukrepi, ki so jedro APZ, so se v zadnjih
desetletjih bistveno množili in notranje preoblikovali ter prilagajali razmeram trga dela.
Slovenija ves čas sledi evropskim usmeritvam in ustrezno prilagaja zakonodajo. Upam si
trditi, da je na tem področju Slovenija že ujela korak z razvitimi državami EU. Na to kaže
predvsem individualizacija programov APZ (prilagajanje potrebam posameznika),
poudarek na aktivnosti brezposelnih in s tem povečanju stopnje zaposljivosti s širitvijo,
spreminjanjem in prilagajanjem programov ter ustreznim spreminjanjem in sprejemanjem
zakonodaje. Vendar njihovo uresničevanje ni vedno dovolj uspešno oziroma ne doprinaša
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pričakovanih rezultatov. Razlogi so lahko mnogovrstni, sama pa želim ugotoviti, ali eden
izmed njih tiči v nedodelanem postopku vključevanja v ukrepe.
V teoretičnem delu sem celotno šesto poglavje namenila natančnemu opisu postopka
vključevanja v programe APZ in analizi zakonodaje. Izhajajoč iz tega prihajam do
spoznanja, da je ureditev sicer zakonsko ustrezno podprta, vendar precej razdrobljena in
ustvarja tako za izvajalce kakor uporabnike programov precejšnjo zmedo in včasih tudi
negotovost v smislu, ali smo pravilno, predvsem pa strokovno, izpeljali postopek.
Vključevanje v ukrepe APZ je lahko občutljiva zadeva z vidika neenakosti obravnave pred
zakonom oziroma diskriminacije. Tu morajo biti navodila jasna in nedvoumna. V množici
zakonodaje lahko kaj hitro spregledamo podatek in ravnamo napačno. Za lažjo
argumentacijo zgoraj navedenega še enkrat strnjeno predstavljam predpise, ki
predstavljajo pravno podlago, ali sicer urejajo vključitev v program:
 ZUTD;
 ZDR;
 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah;
 Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ;
 Pravilnik o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri
financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev;
 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del;
 Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela;
 Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in
metodologiji za oblikovanje cen teh storitev;
 Katalog ukrepov APZ;
 Doktrina dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve in
 Navodila, ki urejajo postopek vključevanja.
Pri vseh zgoraj omenjenih dokumentih pa je potrebno upoštevati še smernice za izvajanje
ukrepov APZ za obdobje 2012–2015 in Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leto 2012
oziroma za posamezno proračunsko obdobje.
Upoštevajoč vse zgoraj omenjene predpise je postopek v skladu z navodili potrebno
pravilno izvesti. Na podlagi teoretično opisanih izhodišč na kratko povzemam ključne faze
postopka:






svetovalna obravnava osebe oziroma predlog osebe o vključitvi v program;
presoja smiselnosti v program;
priprava zaposlitvenega načrta;
priprava predloga o vključitvi v ukrep;
podpis pogodbe in vključitev v program;

Med pomembnimi dejavniki, katere moramo neobhodno pri vključevanju v program
upoštevati, so še:
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 razpoložljiva finančna sredstva;
 razpoložljivost izvajalcev ukrepov;
 selektivnost pri izboru v primeru večjega števila oseb, ki ustrezajo pogojem za
vključitev;
 v primeru, da gre za program povezan z opravljanjem dela, še izvedba postopka
posredovanja zaposlitve in izbire kandidata pri delodajalcu (tu pa je potrebno
ravnati v skladu s še enim pravilnikom, katerega prej ne omenjam,
omenjam in sicer
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku
posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov ZRSZ).
Na osnovi teh teoretičnih izhodišč želim v empiričnem delu raziskave preveriti še razmerje
med postavljenimi cilji in doseženo realizacijo pri vključevanju v programe APZ v letu 2010
in letu 2011. Preglednica (tabel
(tabela v prilogi 4) in na njeni podlagi pripravljena
pripravljen grafa sta tudi
iztočnica za izvedbo intervjuja in pridobitve ustreznih zaključkov. Sklop vseh omenjenih
komponent – vpliv zgodovinskega razvoja, veljavna zakonodaja, uveljavljene faze
postopka, statistična analiza za leti 2010 in 2011 ter intervju – podajajo odgovor na
zastavljeno hipotezo.
Graf 1:: Število planiranih in sklenjenih pogodb za vključitev v ukrepe APZ v letu 2010
in v letu 2011
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Na podlagi statističnih podatkov o številu sklenjenih pogodb za vključitev v ukrepe APZ
ugotavljam, da je bil plan tako v letu 2010 kakor v letu 2011 realiziran
realiziran, s tem da je bil
plan v letu 2010 dokaj nizko zastavljen in bistveno presežen. V letu 2011 je bil plan v
primerjavi z letom 2010 (ter glede na realizacijo v letu 2010) viš
višje
je zastavljen in tudi
realiziran, vendar z bistveno manjšim odstopanjem kot v letu 2010. V letu 2010 je bilo
povprečno število brezposelnih glede na leto 2009 za 16,4 % višje. Stopnja registrirane
brezposelnosti, izračunana kot delež brezposelnih oseb me
med
d vsemi aktivnimi prebivalci
Slovenije, je bila v letu 2010 10,7 % kar je 1,6 odstotne točke več kot v letu 2009. V letu
2008 je Slovenija beležila najnižjo povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v
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zadnjem desetletju, znašala je le 6,7 %. Svetovna gospodarska kriza pa je v letu 2009
povzročila močan padec gospodarske aktivnosti, ki se je odrazila v porastu brezposelnosti.
V letu 2009 je povprečna stopnja registrirane brezposelnosti porasla na 9,1 %. Glede na
te razmere je bilo v letu 2010 pričakovati pozitivno gospodarsko rast in manjšo stopnjo
brezposelnosti (ZRSZ, 2011d, str. 32). Na podlagi tega ocenjujem, da je bil plan ukrepov
APZ dokaj nizko zastavljen. Vendar se gospodarska kriza tudi v letu 2010 ni umirila (v
predelovalnih dejavnostih so se gospodarske razmere nekoliko izboljšale, se je pa
povečalo število brezposelnih, ki so bili pred tem zaposleni v gradbeništvu). Temu je
botrovalo hitro ukrepanje in s tem intenzivno vključevanje brezposelnih oseb v ukrepe
APZ ne glede na zastavljene cilje. Ocenjujem, da je bila država pri postavljanju ciljev za
leto 2011 bolj previdna in objektivnejše postavila plan. Ob koncu decembra 2010 je bilo
na ZRSZ prijavljenih 110.021 brezposelnih oseb, decembra 2011 pa 112.754 oseb, kar
predstavlja za 2,5 % višjo stopnjo brezposelnosti v letu 2011. Povprečna stopnja
registrirane brezposelnosti v letu 2011 je znašala 12,1 % (SURS, 2012). Vidimo, da se
brezposelnost od leta 2009 povečuje in temu primerljivo skuša država z ustreznimi ukrepi
APZ blažiti nastale posledice.
Graf 2: Število planiranih in sklenjenih pogodb za vključitev v ukrepe APZ v letu 2010
in v letu 2011 po posameznih ukrepih
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Graf 2 predstavlja število sklenjenih pogodb po posameznih ukrepih. Najvišje število
pogodb je predvidenih in tudi posledično realiziranih za prvi ukrep, poimenovan
»Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve«, najmanj pa za četrti ukrep, ki vključuje
programe za povečanje socialne vključenosti. Ta ukrep je tudi edini, ki v zadnjih dveh letih
ne beleži posebnega interesa med iskalci zaposlitve, zato je bil plan v letu 2011 nižje
postavljen kot v letu 2010 in kljub temu nerealiziran. V okviru tega ukrepa so se izvajala
javna dela, subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence, spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, spodbujanje razvoja
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socialnega podjetništva, spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu
dela, Priložnost zame (program enomesečnega delovnega preizkusa in subvencionirane
zaposlitve) in Asistentka/Asistent bom (subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju
osebne asistence). Ukrep je namenjen dolgotrajno brezposelnim osebam, prejemnikom
denarne socialne pomoči, brezposelnim, starejšim od 50 let, mladim do dopolnjenega 25.
leta starosti in iskalcem prve zaposlitve, predvsem tistim brez ustrezne izobrazbe glede na
potrebe trga dela, invalidom, Romom in drugim brezposelnim osebam z ugotovljenimi
zaposlitvenimi ovirami. Ravno tu vidim razlog za nerealizirane in nizko postavljene cilje,
saj gre za populacijo, ki vključuje zdravstveno in socialno ovirane osebe, velikokrat
posledično nemotivirane in osebe z odklonskim vedenjem ter marginalizirane. Veliko
število vključitev v prvi ukrep ne preseneča, saj gre za program, namenjen širokemu
krogu uporabnikov, ki ponuja storitve informiranja in svetovanja o poklicih, izobraževalnih
programih, načrtovanju kariere, različne oblike krajših delavnic za pomoč pri načrtovanju
poklicne poti in iskanju zaposlitve ter usposabljanje za življenjsko uspešnost in
organizacijo zaposlitvenih sejmov. Preseneča me podatek v okviru ukrepa »Usposabljanje
in izobraževanje«, pri katerem je bil plan v letu 2010 precej presežen, kljub temu pa je bil
v letu 2011 cilj še nižje postavljen kot leto poprej. Sklepam, da je bil cilj za leto 2011,
kljub znižanju, premišljeno postavljen, saj ni bilo bistvenih odstopanj pri realizaciji, šlo je
le za minimalni presežek sklenjenih pogodb. Programi usposabljanja in izobraževanja so
precej dragi, predvsem oblike formalnega izobraževanja, ko gre za financiranje celotnega
šolanja, ki lahko traja več let, hkrati pa ti programi ne pomenijo neposrednega izhoda v
zaposlitev. Ti programi pomenijo pridobitev določenih spretnosti in znanj, ki povečujejo
zaposljivost, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšujejo strukturno neskladje na trgu dela. V
letu 2010 se je zmanjšal delež brezposelnih oseb brez poklicne izobrazbe (v letu 2009 je
znašal 33 %, v letu 2010 pa 31,4 %) kar je tudi argument za zmanjšan obseg
vključevanja v tovrstne ukrepe (ZRSZ, 2011d, str. 38).
Graf 3: Predvidena in porabljena sredstva za izvedbo programov APZ v letu 2010 in v
letu 2011
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Plan 2011

Pomemben vidik pri planiranju in realizaciji ukrepov APZ, katerega ne velja spregledati, so
razpoložljiva finančna sredstva ter njihova ustrezna razporeditev v okviru posameznih
ukrepov. Za izvajanje ukrepov APZ je bilo v letu 2010 porabljenih 114.249.181,98 EUR,
kar je 94,36 % od načrtovanega. Predpostavljam, da je to tudi eden izmed razlogov za
zmanjšan obseg sredstev v letu 2011 (81.395.262,76 EUR). V tem trenutku ne morem
postavljati ustreznih zaključkov za leto 2011, ker še ni podatkov o porabi sredstev.
Izhajajoč iz realizacije zastavljenih ciljev o številu vključenih v ukrepe APZ mislim, da so
finančna sredstva v letu 2011 zadostovala, saj je bil plan celo nekoliko presežen. Oviro
vidim pri pozni pripravi poročil. Letno poročilo za leto 2010 je bilo objavljeno šele v
mesecu maju 2011, za leto 2011 pa še ni pripravljeno. To pomeni, da poslovni načrt za
leto 2012 ne izhaja iz podrobne finančne analize predhodnega leta.
Graf 4: Predvidena in porabljena sredstva za izvedbo programov APZ v letu 2010 in v
letu 2011 po posameznih ukrepih
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Iz grafa je razvidno, da so bila v letu 2010 porabljena predvidena finančna sredstva le v
okviru ukrepa spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja, medtem ko so v vseh
ostalih ukrepih
sredstva ostala. Najmanj sredstev je bilo porabljenih za ukrep
usposabljanja in izobraževanja, kar bi lahko bil argument za nižje postavljen cilj glede
števila vključitev v letu 2011. S primerjavo grafa 2 in grafa 4 (število vključitev v
posamezen ukrep in višina sredstev namenjenih za posamezen ukrep) ugotovim, da gre
za zanimivo korelacijo dveh spremenljivk. Število sklenjenih pogodb je odvisno od
razpoložljivih sredstev, ne pomeni pa, da je za veliko število sklenjenih pogodb tudi
potrebnih veliko finančnih sredstev. Programi so vsebinsko različni, različno dolgo trajajo
in so temu primerno finančno ovrednoteni (npr. tečaj jezika je bistveno cenejši kot
formalno izobraževanje). Vidimo, da je v prvem ukrepu sklenjenih največ pogodb, hkrati
pa za ta ukrep namenjenih najmanj sredstev. Pri ukrepu 4 pa je situacija ravno obratna,
gre za zelo malo število pogodb, za katere je namenjenih veliko finančnih sredstev.
Številka o sklenjenih pogodbah v posameznem ukrepu še ne pomeni, če je ta visoka ali
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nizka, da je ukrep učinkovit ali manj učinkovit. Učinkovitost programov APZ merimo tudi v
razmerju z razpoložljivimi sredstvi in izhodi v zaposlitev.
7.3.2 ANALIZA PODATKOV,
INTERVJUJA

PRIDOBLJENIH

NA

PODLAGI

IZVEDENEGA

Z izvedbo intervjuja želim pridobiti odgovor na zastavljeno hipotezo, s katero
predpostavljam, da je postopek vključevanja v programe APZ zakonsko neustrezno urejen
in razlog za odstopanja med planiranimi in dejansko realiziranimi ukrepi APZ. Predvsem
me zanima, kako se to odraža pri izvajanju v praksi.
Svetovalka zaposlitve iz Urada za delo Izola ocenjuje, da so zakonske podlage ustrezno
opredeljene, predvsem z vidika določanja ciljnih skupin, pri katerih je v večini ukrepov
poudarek na vključevanju dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih oseb. Kljub zelo
številčni zakonodaji s tega področja, se ji postopek ne zdi zapleten. Osnovni dokument,
katerega se v postopku poslužuje, je Katalog ukrepov APZ, v primeru nejasnosti pa se
obrne na neposredno nadrejene sodelavce, ki nudijo strokovno podporo. Pove, da je s
postopkom vključevanja popolnoma neobremenjena, saj poteka komunikacija med
svetovalci zaposlitve in vodji dvosmerno in so o vseh spremembah, novostih, ki so ključne
za njihovo delo, pravočasno in ustrezno informirani. V postopku se ji zdi ključen svetovalni
razgovor, na katerem z osebo skušata opredeliti ovire in realne možnosti za zaposlitev ter
na tej podlagi ugotoviti potrebe brezposelne osebe. V tej fazi postopka nastopi velikokrat
ovira, ki ni postopkovne narave. Gre za pojav nemotiviranosti, ki je predvsem pri
dolgotrajno brezposelnih precej prisoten. Svetovalka pove, da je postopek tu jasno
definiran, saj odklanjanje vključitve v posamezen ukrep, s katerim bi se stranki povečale
zaposlitvene možnosti, pomeni odjavo osebe iz evidence. Vendar se zaveda, da s tem ni
dosegla osnovnega cilja zavoda in se takemu postopanju izogiba. Veliko poskuša delati na
motivaciji in informiranju oseb. Tu se poslužuje timske obravnave in v svetovalni proces
vključuje tudi ostale strokovne delavce (ostale svetovalce zaposlitve, rehabilitacijsko
svetovalko, poklicno svetovalko, vodjo zaposlovanja). S tem se želi izogniti subjektivnemu
odločanju in povzročitvi morebitne napake v postopku odločanja. Za nekatere ukrepe
imajo že določene obvezne predhodne timske obravnave (v primeru vključevanja v tečaje
in NPK). Želje stranke se velikokrat razhajajo od želj oziroma ciljev zavoda in je težko
doseči kompromis. Meni, da je odgovornost svetovalca na tem mestu enaka odgovornosti
brezposelne osebe, saj se morata oba soočiti z realnim stanjem na trgu dela in poiskati
primerno rešitev, katere cilj naj bi bila zaposlitev. Za določene ukrepe so včasih
postavljene omejitve glede števila vključitev v posamezen program, kar za enkrat ne
zaznava kot problem. Kljub visoki stopnji brezposelnosti, je pri populaciji dolgotrajno
brezposelnih stopnja motivacije tako nizka, da ni težav v primeru omejenega števila pri
vključitvi v program. Poleg težave z nemotiviranostjo oseb je svetovalka zaznala še
problem s strani zagotavljanja finančnih sredstev za posamezne programe. Ocenjuje, da
se je finančna disciplina bistveno izboljšala, saj se ukrepi nekako kontinuirano izvajajo
skozi vse leto. Zgodi se, da za določen ukrep res zmanjkajo sredstva oziroma se ustavi
vključevanje, so pa sredstva na razpolago za druge ukrepe. Pritrjuje dejstvu, da v danem
trenutku vseh potreb strank ne morejo zagotavljati, kljub temu pa se s stranko dogovorijo
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za možne izhode in aktivnosti v tem času. Ni nujno, da je vključitev v ukrep APZ edini
izhod v zaposlitev, obstaja še veliko drugih aktivnosti, s katerimi si oseba lahko brez
ukrepa povečuje zaposlitvene možnosti (npr. vključevanje v dobrodelne aktivnosti oz.
organizacije). Finančno so dejansko sredstva res omejena, vendar ne v tolikšni meri, da bi
to pomenilo zastoj dela. V tem primeru svetovalka preusmeri aktivnosti na t. i. »odprti
sistem« dela s strankami, ki ga izvajajo na zavodu. S tem lahko nadomestijo marsikatero
delavnico, kot so veščine iskanja zaposlitve, veščine pri določanju zaposlitvenih in
poklicnih ciljev in s tem premostijo začasen primanjkljaj finančnih sredstev. Svetovalka je
izpostavila še težavo s pridobivanjem izvajalca za določen program v ožjem okolju, kjer
dejansko nima možnosti vplivanja. Občasno se kot težava pri vključevanju v ukrep pojavi
tudi nezmožnost stranke za vnaprejšnje pokrivanje stroškov, nastalih z vključitvijo v
program. Zavod za enkrat ne prakticira možnosti refundiranja stroškov stranki. V primeru
tovrstne težave se stranke obrnejo za pomoč na CSD. Verjetno je eden izmed razlogov v
prezahtevnem postopku refundacije, drugi razlog pa v velikem tveganju, da se stranka ne
bo vključevala v program po predvidenem načrtu in posledično nastalih težav z
vzpostavitvijo terjatev. Tu je vodja APZ poudaril, da se je postopek poenostavil toliko, da
določa le dodatek za prevoz in ne povrnitve celotnih potnih stroškov (na ravni države je
sprejet nek »pavšal«, ki omogoča enakopravno obravnavo vseh oseb) in s tem lažje
dokazovanje in obračunavanje tega stroška. Pojavlja se tudi neravnovesje pri vključevanju
v ukrepe. Za določene ukrepe je večji interes (tečaji, samozaposlitev), za druge pa ne.
Predvsem je največji problem pri vključevanju v prvi ukrep svetovanja in pomoči pri
iskanju zaposlitve. Svetovalka kot osnovni razlog navaja, da osebe v tovrstnih ukrepih ne
vidijo končnega cilja, to je zaposlitve. Obstaja precej zakoreninjeno stališče, da z učenjem
veščin iskanja zaposlitve ne bodo povečale svoje zaposljivosti v tolikšni meri, da bi jim to
omogočilo neposredno zaposlitev. Ravno tu je ključni moment, pri katerem ima svetovalec
pomembno vlogo, da aktivira osebo in ji osmisli program. Svetovalka na tem mestu
opozori, da pa je za tovrstno poglobljeno obliko dela z brezposelnimi premalo svetovalcev
zaposlitve. Glede samega postopka vključevanja v ukrepe poudari, da resnično ne vidi
ovir, tudi postopki prijave prostega delovnega mesta so se skrajšali oz. v določenih
primerih objava ni potrebna, kar tudi bistveno olajšuje postopek zaposlitve brezposelne
osebe. Zavod skuša biti v vseh teh postopkih čim bolj prilagodljiv in fleksibilen, vendar le
do tolikšne mere dokler lahko zagotavlja strokovnost.
Mnenje svetovalke zaposlitve na Uradu za delo Piran v večini sovpada z mnenjem
predhodno intervjuvane svetovalke zaposlitve, saj zaznava istovrstne pojave in razloge pri
izvajanju ukrepov APZ. Predvsem je poudarila pomembnost faze timske obravnave
oziroma potrditve ali zavrnitve smiselnosti, v kateri je potrebno ukrep ciljno ovrednotiti
(vključitev z namenom pridobitve konkretnih znanj in kompetenc, ki povečujejo
zaposljivost). Na svetovalnem intervjuju brezposelno osebo o tem informira, kar omogoča
lažjo komunikacijo in nadaljnje delo. Ne zdi se ji v redu, da se določeni ukrepi kar med
letom prekinejo zaradi primanjkljaja finančnih sredstev, predvsem v primeru, ko je s
stranko že pripravljen zaposlitveni načrt in so v smeri ukrepa že stekle določene aktivnosti
(pogosto v ukrepu samozaposlitve in ukrepu Zaposli.me). Razlog je lahko tudi v tem, da je
konkreten postopek samozaposlitve nekoliko bolj zahteven in dolgotrajen. Tudi postopki v
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primeru subvencionirane zaposlitve so po njeni oceni predolgi in zahtevajo veliko
dokumentacije, kar lahko odvrne delodajalca od ukrepa. Kljub tolikemu preverjanju
ugotavlja, da je resnično težko opredeliti ali delodajalec resnično potrebuje subvencijo za
zaposlitev, ker osebo potrebuje, mu pa dohodki iz dejavnosti ne omogočajo zaposlitve
oziroma želi subvencijo, ker meni, da »mu pripada.« Pritrjuje dejstvu, da je zakonodaja
na področju APZ zelo obsežna, vendar imajo svetovalci za svoje delo natančen
postopkovnik in tudi pomoč s strani vodij je ustrezno zagotovljena tako, da se
odgovornosti porazdelijo. Pri razdeljevanju sredstev in določitvi vrste programov, ki se
bodo izvajali, bi se morala bolj upoštevati struktura brezposelnih na določenem območju
oziroma t. i. regijski pristop. Naletela je na eno postopkovno oviro pri pripravi
zaposlitvenega načrta, in sicer ima osebo, ki je trenutno vključena v tečaj, je pa bila
izbrana za vključitev v javno delo. Zaposlitveni načrt ne dovoljuje, da se s stranko sklene
dogovor o dveh ukrepih APZ hkrati, čeprav gre za primer, ko stranka ne bo istočasno
vključena v oba programa. V javno delo se bo oseba vključila šele po zaključenem tečaju.
Je pa potrebno zaposlitveni načrt predhodno pripraviti in tega postopek ne dovoljuje. Pri
ciljnih skupinah je omenjeno, da se v programe prednostno vključuje osebe, ki še niso bile
v nobenem ukrepu, nikjer pa ni striktno določeno, da je vključitev v dva ali več ukrepov za
isto osebo prepovedana. Ostalih nepravilnosti in težav v zvezi s postopkom vključevanja v
ukrepe APZ ne zaznava.
Nadaljnja dva intervjuja sem izvedla z vodjo zaposlovanja in vodjem APZ. Pri vključevanju
v ukrepe je vodja zaposlovanja nanizala tri ključne vidike: prekinitev vključevanja zaradi
nezadostnih finančnih sredstev, pridobitev dodatnih sredstev med letom predvsem za
programe, za katere je povečan interes in administrativne obremenitve predvsem za
delodajalce, zaradi česar se posledično ne odločijo za ukrep. Pove, da si območne službe
interno pripravijo svoj program dela, kjer še dodatno strmijo k vključevanju t. i. »rizičnih
skupin brezposelnih«, tudi cilje postavljajo glede na predvidena finančna sredstva in tu so
zelo previdni, cilj raje postavijo nekoliko nižje. Rezultat je lahko presežen plan, ker med
letom pridobijo dodatna finančna sredstva, za katera predhodno niso vedeli in posledično
cilj ni bil postavljen. Ključno težavo vidi v tem, da ob koncu koledarskega leta nikoli
nimajo točne informacije, kateri programi se bodo v prihodnjem letu izvajali in kolikšna
finančna sredstva bodo za njih predvidena. Sicer je v poslovnem načrtu to opredeljeno,
nikoli do sedaj pa se v praksi ni izvajalo. V postopku vključevanja ne vidi ovire pri ciljnih
skupinah, striktno se morajo tega držati izključno pri vključevanju v javna dela, pri ostalih
programih pa so precej fleksibilni. Tudi pri ostalih fazah postopka pritrdi, da ni ovir, vse je
natančno dorečeno, izpostavi le morebitne administrativne ovire pri prijavah delodajalcev
na razpis, kjer so postopki po njeni oceni včasih nekoliko zamudni in tudi nejasni in lahko
privede do odvrnitve delodajalca. Enako kot svetovalki zaposlitve ugotavlja problem
nemotiviranosti oseb in finančno nezmožnost nekaterih oseb za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo ob vključitvi v program (predvsem potni stroški za prvi mesec vključitve).
Zagotovljena je dobra promocija programov, delodajalce še dodatno informirajo o
programih. Temelj je Katalog ukrepov APZ, vendar se na vseh območjih ne izvajajo vsi
ukrepi. Prednostno vključujejo v ukrepe, za katere imajo na svojem območju izvajalce, v
primeru smiselnosti pa tudi izvedejo vključitev, če je izvajalec oddaljen, se pa tega
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generalno ne poslužujejo. Pri vključevanju v programe vedno preverijo vse pogoje, kot so
trenutno stanje na trgu dela, deficitarnost določenega poklica, strukturno neskladje,
razpoložljiva finančna sredstva, kolikšna je stopnja povečanja zaposljivosti in možnost
izhoda v zaposlitev ter na tej podlagi sprejmejo odločitev o vključitvi v ukrep. Naslednja
težava, ki jo zaznava, je vključevanje oseb z nižjo izobrazbo, ki so nemotivirane za
zaposlitev. Razlog vidi v pridobivanju socialnih transferjev in »delu na črno.« Inšpekcijske
službe so na tem področju premalo aktivne oziroma je premalo inšpektorjev. Ne vidi
problema v neustrezni zakonodaji, temveč v nenačrtnosti planiranja, načrti so sicer
pripravljeni, vendar se v praksi pričnejo izvajati bistveno prepozno. To onemogoča
kontinuirano izvajanje programov in navzven izkazuje neprofesionalno obnašanje. Je pa
prednost v tem, da imajo možnost prelivanja sredstev iz programa v program (zgolj
sredstva iz integralnega proračuna, pri sredstvih ESS to za enkrat ni mogoče). Nesmisel bi
bil, da v določenem ukrepu sredstva ostajajo, v določenem pa primanjkujejo. Na tem
področju je država naredila pozitiven preskok, kajti v preteklosti je bilo to onemogočeno.
Naslednji problem zaznava na področju plačilne nediscipline (delodajalci ne dobijo plačila
za svoje delo, delavci posledično ne pridobijo plače, zapirajo se delovna mesta, povečuje
se brezposelnost), ki je v Sloveniji pogosta. Zaključek je naslednji, postopek vključevanja
je zakonsko dorečen in jasen, veljalo pa bi dodati določbo z jasno navedbo termina
izdelave finančnega načrta in natančne opredelitve kvot finančnih sredstev, nabora
ukrepov in izvajalcev. To je edina pomanjkljivost, s katero se pri svojem delu vsakoletno
srečuje in moti celoten proces.
Vodja APZ potrdi navedbe predhodno intervjuvanih, da je postopek natančno opredeljen.
Pomembno se mu zdi, da se že na začetku osebo podrobno seznani s celotnim postopkom
in tudi iz tega izhajajočimi obveznostmi, kajti osebe vidijo predvsem samo pravice in
prednosti, pozabijo pa na obveznosti. Informiranje je zelo pomemben del postopka
predvsem zato, da se izognemo nadaljnjim neprijetnostim in napakam. V ta namen so na
območni službi pripravili za določene, predvsem bolj kompleksne programe, interno pisno
navodilo za stranke. Večkrat se je pripetilo, da je bil razlog za ne vključitev v ukrep ravno
v nespoštovanju navodil brezposelne osebe. Postopki bi bili hipotetično lahko bolj
enostavni, vendar ne bi bili dovolj objektivni oziroma pravični pri odločitvi in bi se lahko
pojavljale tudi zlorabe. Do tega spoznanja so prišli na podlagi predhodnih izkušenj, ko še
niso imeli dovolj izkušenj z vključevanjem v ukrepe in niso želeli biti tako »birokratski«,
temveč so delali v »dobrobit« stranki. Izkušnje so pokazale, da tak sistem ne vzdrži. Tudi
po podpisu pogodbe o vključitvi so postopki preverjanja natančno določeni in precej
administrativno obremenjeni, kar se mu zdi pravilno, sredstva je potrebno opravičiti.
Vsakdo, ki pridobi sredstva mora, v zameno izkazati določeno stopnjo pripravljenosti in
aktivnosti, predvsem v tem, da dokaže namenskost porabe sredstev. Veliko podatkov pa
zavod sam pridobi iz uradnih evidenc (po uradni dolžnosti) in tu je zakonodaja izredno
razbremenila vse udeležence v postopku ter hkrati pospešila in pocenila postopke. V
primeru, da se tekom izkušenj iz prakse ugotovi, da je določen dokument brezpredmeten
oz. nepotreben imajo možnost na to opozoriti in tudi ob naslednjem razpisu takšno
administrativno oviro odstraniti. Na moj komentar v zvezi s številom vključitev v
posamezne ukrepe opozori, da številka še ne pove dovolj, ker se stroški posameznih
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programov bistveno razlikujejo (bistveno višji je strošek vključitve npr. v javno delo ali v
samozaposlitev kot npr. v delavnico ali tečaj). Ključni moment pri vključevanju v ukrepe
so zagotovo razpoložljiva finančna sredstva, kar tudi izpostavi kot oviro. Na področju APZ
je veliko zakonodaje, ki pa ne predstavlja zmede, saj gre za zaporedne dokumente, ki si
niso kontradiktorni, temveč se ustrezno dopolnjujejo. Kot temeljno pri svojem delu
uporabljajo Katalog APZ in interna navodila, ki so v skladu tako z ZUTD kot tudi z vsemi
pravilniki, kar tudi striktno upoštevajo (spoštovanje načela pravičnosti). V postopku ni
nobenih dilem, natančno se ve, kdo sodi v ciljno skupino in ima t. i. vstopne pogoje za
vključitev, izjem se ne podpira, ker to ruši sistem. Ugotavlja še eno težavo, in sicer je še
precej prisotno neodgovorno obnašanje brezposelnih oseb, ker so le-ti še vedno mnenja,
da je država odgovorna za nastalo situacijo in temu posledično pričakujejo, da bo tudi
država poskrbela za njih. Doktrina zavoda je drugačna, predvsem se dela na aktivaciji
brezposelnih oseb. Pritrjuje, da je motivacija velikokrat razlog za odstop od pogodbe.
Postopke so poenostavili tudi v fazi podpisa pogodbe s tem, da bodisi pogodbo pošljejo po
pošti ali pa osebo povabijo k podpisu (kar je v danem trenutku učinkovitejše in hitrejše).
Predstavi mi še dva postopka, ki potekata v zvezi z izvajanjem ukrepov APZ, to sta javno
povabilo (predvsem za delodajalce, ki bodo vključeni v izvajanje programov APZ) in javni
razpis (predvsem za pridobitev koncesionarjev in zunanjih izvajalcev programov). Gre za
ločena postopka za izvajanje različnih ukrepov. Navodila ter postopek za prijavo in izbor
kandidatov so natančno določena in časovno opredeljena in ne zaznava nobenih
pomanjkljivosti.
Od vodje APZ sem želela pridobiti komentar v zvezi z nejasnostjo, na katero sem naletela
pri obdelavi statističnih podatkov. V uradno objavljenih dokumentih na spletni strani sem
opazila, da se številke v zvezi z postavljenimi plani in realizacijo razlikujejo, kar bralca
zmede. Z mojo ugotovitvijo se je strinjal, pove, da je pri tem zelo pomembno, ali se pri
obdelavi podatkov upošteva sklenitev oz. realizacijo pogodbe (v primeru prekinitve
programa, ni realizacije), kar privede do minimalnih razhajanj.
7.3.3 PRIMERJAVA UKREPOV APZ PO ZZZPB IN PO ZUTD
Tabela 7: Pregled ukrepov APZ po ZZZPB in ZUTD
Ukrepi po ZZZPB
Ukrep 1: SVETOVANJE
ISKANJU ZAPOSLITVE

IN

Ukrepi po ZUTD
POMOČ

PRI

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb
Center za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS
Poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe
(ugotavljanje sposobnosti učencev z multifaktorsko
baterijo testov)
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje
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Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za
vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih,
drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih (po ZUTD
preide pod ostale ukrepe na trgu dela)
Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju
zaposlitve 2011
UŽU (po ZUTD preide v 1. ukrep poimenovan
»Usposabljanje in izobraževanje«)
Klubi za iskanje zaposlitve
Drugače o poklicih
Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju
poklicne poti in iskanju zaposlitve 2011
Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje
oseb v postopku izgubljanja zaposlitve
Promocija zaposlovanja starejših
Zaposlitveni sejmi
Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne
projekte
TV serija – Promocija poklicev 2 (po ZUTD pride pod
ostale ukrepe na trgu dela)
Promocija aktivnosti programa APZ
Osveščanje
javnosti
z
namenom
odprave
diskriminatornih praks pri zaposlovanju ranljivih
skupin brezposelnih oseb
Ukrep 2: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Ukrep 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Programi institucionalnega usposabljanja

Institucionalno usposabljanje

NPK – Priprave
potrjevanja NPK

na

postopke

ugotavljanja

in

Nacionalne poklicne kvalifikacije – Priprava na NPK in
TPK

NPK – Preverjanje in potrjevanje NPK

Nacionalne poklicne kvalifikacije – Potrjevanje NPK in
TPK

Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011

Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne
osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi stečaja družbe
Mura European Fashion Design, proizvodnja oblačil,
d. d. – v stečaju in njenih podrejenih družb

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne
osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi stečaja družbe
Mura European Fashion Design, proizvodnja oblačil,
d. d. – v stečaju in njenih podrejenih družb
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Formalno izobraževanje 2010/2011

Programi formalnega izobraževanja v šolskem letu
2011/2012

Projektno učenje za mlajše odrasle ( v nadaljevanju
PUM) 2010/2011

PUM Projektno učenje za mlajše odrasle 2011/2012

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011
Za Pokolpje – aktivno in dejavno (prešel iz 4. ukrepa
poimenovanega »Programi za povečanje socialne
vključenosti« po ZZZPB)
UŽU – Usposabljanje za življenjsko uspešnost (prešel
iz 1. ukrepa poimenovanega »Svetovanje in pomoč
pri iskanju zaposlitve« po ZZZPB)

Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in
subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent –
aktiviraj in zaposli se!

Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in
subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent –
aktiviraj in zaposli se!
Usposabljanje na
(dodan ukrep)

delovnem

mestu

2012/2013

Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno
čakanje na delo (dodan ukrep)
Ukrep 3: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN
SAMOZAPOSLOVANJA

Ukrep 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

Pomoč pri samozaposlitvi (po ZUTD preide v 5. ukrep
poimenovan »Spodbujanje samozaposlovanja«)
Subvencije za samozaposlitev (za obdobje najmanj
enega leta) (po ZUTD preide v 5. ukrep poimenovan
»Spodbujanje samozaposlovanja«)
Subvencije za samozaposlitev (za obdobje najmanj
dveh let) (po ZUTD preide v 5. ukrep poimenovan
»Spodbujanje samozaposlovanja«)
Zaposli.me/spodbujanje
zaposlovanja
zaposljivih brezposelnih oseb

težje

Zaposli.me 2011/2012

Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju socialnega varstva

Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju socialnega varstva

Povračilo prispevkov delodajalca

Povračilo prispevkov na podlagi ZZZPB

ZRPPR Povračilo prispevkov delodajalca

Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015 (Zakon o
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do
2015)

Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne

Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
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pomoči 2010
Ukrep
4:
PROGRAMI
SOCIALNE VKLJUČENOSTI

pomoči 2010
ZA

POVEČANJE

Ukrep 4:KREIRANJE DELOVNIH MEST

Javna dela za leto 2011

Javna dela 2012

Priložnost zame

Priložnost zame

Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne
asistence – program »Asistentka/Asistent bom«

Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne
asistence – program »Asistentka/Asistent bom«

»Za Pokolpje - aktivno in dejavno!« (po ZUTD preide
v 1. ukrep poimenovan »Usposabljanje in
izobraževanje«)
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence

Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb 2009/2010

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb 2009/2010

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti
na trgu dela

Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti
na trgu dela
Nadomestitev dela plače invalidu in težje zaposljivi
osebi (dodan ukrep)
Ukrep 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
Preveritev poslovne ideje 2011 (prešlo iz 3. ukrepa
pomoč pri samozaposlitvi po ZZZPB)
Delavnice za samozaposlitev 2011 (prešlo iz 3.
ukrepa pomoč pri samozaposlitvi po ZZZPB)
Subvencije za samozaposlitev 2011/2012 (prešlo iz 3.
ukrepa po ZZZPB)

OSTALI UKREPI NA TRGU DELA

OSTALI UKREPI NA TRGU DELA

Poenotene regionalne štipendijske sheme
Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.
Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov
vseživljenjske karierne orientacije (prešlo iz 1.
ukrepa po ZZZPB)
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TV serija Promocija poklicev 2 (prešlo iz 1. ukrepa po
ZZZPB)

Vir: MDDSZ (2011d, 2011f).
Tabela 7 ponazarja ukrepe, ki so se izvajali po ZZZPB in ukrepe, ki so predvideni in se
bodo izvajali po ZUTD. Na podlagi primerjave ugotavljam, da je ukrep »Usposabljanje in
izobraževanje« ostal skoraj nespremenjen. Po ZUTD sta bila v ta sklop dodana še dva
ukrepa, in sicer »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 in Usposabljanje
zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo«. Ukrep »Za Pokolpje – aktivno in
dejavno« je bil premeščen v ta sklop iz programov za povečanje socialne vključenosti,
ukrep »Usposabljanje za življenjsko uspešnost« pa iz programov, namenjenih svetovanju
in pomoči pri iskanju zaposlitve. Ostali ukrepi se izvajajo nespremenjeno.
Nov zakon je predhodno poimenovan ukrep »Spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja« razdvojil in nastala sta dva ločena ukrepa, poimenovana »Spodbude
za zaposlovanje in Spodbujanje samozaposlovanja.« Vsebinsko sta pa programa ostala
nespremenjena in prevzemata vse ukrepe iz ZZZPB s tem, da se je ukrep pomoč pri
samozaposlitvi še nekoliko bolj specializiral, saj po novem zakonu vključuje dva ukrepa
(preveritev poslovne ideje in delavnice za samozaposlitev). Menim, da je tu želel biti
zakonodajalec previdnejši pri dodeljevanju sredstev za samozaposlitev in je želel, da bi se
še dodatno preverila poslovna ideja in s tem trajnost oziroma vzdržnost samozaposlitve.
Programe za povečanje socialne vključenosti je ZUTD preimenoval v kreiranje delovnih
mest. Vsebinsko pa zakonodajalec v program ni posegal, saj ostajajo ukrepi
nespremenjeni, dodan je le ukrep »Nadomestitev dela plače invalidu in težje zaposljivi
osebi.« Gre namreč za nadaljevanje aktivnosti iz preteklosti, ki se je izvajala kot
subvencija dela plače za čas trajanja zaposlitve oseb iz ciljnih skupin (invalidi, starejši od
50 let in so bili na zavodu prijavljeni več kot 6 mesecev in starejši od 45 let, ki imajo
srednjo strokovno izobrazbo ali manj in so bili na zavodu prijavljeni več kot 12 mesecev).
Za ta ukrep v letu 2012 ni predvidenih novih vključitev, izvaja se le financiranje
predhodno sklenjenih pogodb.
Pod ostalimi ukrepi na trgu dela ZUTD ohrani še vedno ukrepa: »Kompetenčni centri za
razvoj kadrov« (zagotavljanje partnerstva med podjetji in drugimi podpornimi
organizacijami znotraj različnih gospodarskih dejavnosti z namenom zapolnjevanja manka
znanj, veščin in kompetenc v dejavnosti) in »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
II.« (gre za razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti, usposabljanje oseb iz
ranljivih ciljnih skupin in ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev teh oseb). V ta
sklop pa ZUTD umesti že obstoječa ukrepa: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov
vseživljenjske karierne orientacije« in »TV serija Promocija poklicev 2«, ki sta bila po
ZZZPB umeščena pod svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.
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Nov zakon uvaja še ukrep »Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega
mesta.« Izvajalec tega ukrepa bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (je edini
ukrep, ki ga ne bo izvajal ZRSZ), v skladu z načrtom za izvajanje ukrepov APZ za leto
2012 pa je za ta ukrep predvidenih 500 vključitev. Gre za povsem nov ukrep, ki ga
nisem umestila v zgornjo tabelo.
Na podlagi zgornje tabele ugotavljam, da so po ZUTD kot ukrep APZ izpadli programi s
področja svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, ki so po ZZZPB bili uvrščeni pod prvi
ukrep. Tu uvaja zakon bistveno novost. Ukrepe na področju trga dela razmeji na (ZUTD,
15. člen):
 storitve za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve)
in
 APZ (pet ukrepov navedenih v tabeli 7).
Zakonodajalec je uvedel nov koncept varne prožnosti in načela doktrine dela z osebami
(brezposelne osebe, drugi iskalci zaposlitve, učenci, dijaki, študenti, njihovi starši) z
uvedbo t. i. storitve vseživljenjske karierne orientacije, katere namen je predvsem
aktivacija vsakega posameznika za samostojno, odgovorno in uspešno reševanje lastnega
problema bodisi z brezposelnostjo ali vodenjem (poklicne) kariere. V ta namen so v sklopu
vseživljenjske karierne orientacije predvidene naslednje aktivnosti (ZRSZ, 2012a, str. 17–
18):
1) Informiranje o trgu dela (zajema različne oblike informiranj o možnostih
zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh in drugih
vsebinah, povezanih s trgom dela in se izvaja kot splošno informiranje
vsem osebam);
2) Samostojno vodenje kariere (storitev s katero se spodbuja posameznika k
aktivnemu pristopu do vodenja lastne kariere in reševanja brezposelnosti,
storitev nudi tudi ustrezne pripomočke za samostojno in načrtno vodenje
ter odločanje – priročnik sodobnih veščin iskanja zaposlitve, spletna verzija
programa Kam in kako, lestvica stališč do dela, informativni film);
3) Osnovno karierno svetovanje (vključuje individualno pomoč posamezniku
pri načrtnem in sistematičnem reševanju brezposelnosti, pomoč pri pripravi
zaposlitvenega načrta);
4) Poglobljeno karierno svetovanje (vključuje pomoč pri prepoznavi poklicnih
kompetenc in oceni interesov, lastnosti ter sposobnosti, pomembnih za
aktiven nastop na trgu dela, posameznik spoznava in sprejema odločitev o
svoji karieri ter izbira aktivnosti za dosego želenih zaposlitvenih ali kariernih
ciljev; v tem sklopu se zagotavlja tudi zdravstveno zaposlitveno
svetovanje);
5) Učenje veščin vodenja kariere in iskanja zaposlitve (vključuje različne
skupinske, krajše oblike pridobivanja veščin za samospoznavanje oseb,
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raziskovanje trga dela in priložnosti ter učinkovitih metod in tehnik iskanja
zaposlitve);
Izvajalci storitve vseživljenjske karierne orientacije so poleg ZRSZ tudi domači ali tuji
pravni subjekti (s sedežem v RS), ki pridobijo koncesijo za opravljanje storitve. V januarju
2012 se je zaključil javni razpis za podelitev koncesij za izvedbo aktivnosti »Učenje veščin
vodenja kariere«, kjer gre za izvajanje krajših delavnic. ZRSZ pa v okviru svoje dejavnosti
nadaljuje z že obstoječimi aktivnostmi, ki jih je do sedaj izvajal v sklopu prvega ukrepa
»Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.«
Ukrepi APZ so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti. Delež
izhodov v zaposlitev pa je ravno pri programih v prvem ukrepu najnižji, saj gre za
aktivnosti, ki izboljšujejo in povečujejo zaposljivost in konkurenčnost oseb na trgu dela, ne
pomenijo pa (neposredne) zaposlitve. To je verjetno eden izmed argumentov, ki je
zakonodajalca usmeril v spremembe. Tudi z vsebinskega vidika so to programi t. i.
vseživljenjskega učenja in razvoja človeških virov, katerih namen je prispevati k razvoju
vsakega posameznika in družbe kot celote. Splošna izobraženost in usposobljenost
prebivalstva sta pomembna dejavnika za doseganje cilja na znanju temelječe družbe. Tudi
sama ocenjujem, da so programi »Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve« vsebinsko
bolj primerni za umestitev v področje vseživljenjske karierne orientacije kot pa v ukrep
APZ. V načinu izvajanja in zagotavljanju kakovosti tovrstne storitve pa z vidika zakonskih
sprememb ne vidim bistvenih sprememb oziroma prednosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih te
doprinesle, saj gre za izvajanje istovrstnih aktivnosti. Gre le za spremenjeno in bolj
primerno pojmovanje storitve, ki sledi sodobnim trendom razvoja človeških virov.
Graf 5: Število novo sklenjenih pogodb po posameznih ukrepih v januarju 2010, 2011
in 2012
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Ukrepe APZ želim komentirati tudi na podlagi pridobljenih statističnih podatkov. Trenutno
razpolagamo s prvimi številkami o vključitvah v programe APZ po novem zakonu. Na
razpolago so podatki za januar 2012. Zaradi lažje in realnejše analize sem podatke
primerjala z januarjem 2010 in januarjem 2011, kajti različni meseci oziroma obdobja v
letu pomenijo bistveno različne trende in bi bila primerjava manj realna. Pri primerjavi
sem namerno izpustila ukrep 1 (Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve), ker za leto
2012 nimamo podatka, saj ta ukrep po ZUTD ne obstaja več in se tovrstne aktivnosti
izvajajo v okviru vseživljenjske karierne orientacije. Graf me nekoliko preseneča. V
januarju 2010 so bile aktivnosti med ukrepi neenakomerno porazdeljene, predvsem
izstopajo programi za povečanje socialne vključenosti, januar 2011 ponazarja
enakomernejšo porazdelitev med programi pri čemer gre za velik upad pri ukrepu 4. V
januarju 2012 se je v primerjavi z ostalima obdobjema realiziralo najmanj vključitev v
ukrepe, krivdo pa bi težko pripisala sprejetju nove zakonodaje na tem področju, saj iz
predhodne analize novih ukrepov ugotavljam, da ni prišlo med programi do bistvenih
sprememb in se le-ti kontinuirano izvajajo naprej. Na podlagi izvedenega intervjuja s
strokovnimi delavci zavoda sem pridobila informacijo, da so bila v januarju 2012 omejena
finančna sredstva in se ukrepi niso izvajali po želenem programu. Primerjava števila
sklenjenih pogodb za posamezna obdobja ne odraža realne slike o učinkovitosti izvajanja
ukrepov APZ, ker so na tem mestu ključni moment razpoložljiva finančna sredstva.

Graf 6: Skupno število novo sklenjenih pogodb v mesecu januarju 2010, 2011 in 2012
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Graf 7: Število registrirano brezposelnih oseb v mesecu januarju 2010, 2011 in 2012
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V letu 2010 beležimo že visoko stopnjo brezposelnosti (v januarju 2010 je bilo 99.591
registrirano brezposelnih), ki je celo leto 2010 umirjeno naraščala, močno pa porasla v
januarju 2011 za kar 15.541 oseb in dosegla število 115.132 registrirano brezposelnih. To
posledično pomeni porast prejemnikov denarnih nadomestil in denarnih socialnih pomoči
ter povzroča vedno večji pritisk na javne finance. Da bi ta pritisk zmanjšali, je treba
pospešiti zaposlovanje s čimprejšnjo aktivacijo prejemnikov. V ta namen se poslužujemo
ukrepov APZ, katerih učinki so v veliki meri odvisni od razpoložljivih finančnih sredstev. V
letu 2011 so se finančna sredstva za programe APZ nekoliko zmanjšala (priloga 5), kar pa
na januar 2011, katerega vzorčno ponazarjam, ni imelo še vpliva in je bilo število
vključitev v ukrepe primerljivo z naraščajočo stopnjo brezposelnosti. Vpliv zmanjšanja
finančnih sredstev se je prenesel na začetek letošnjega leta, ko beležimo izredno nizko
število sklenjenih pogodb v ukrepe APZ kljub še nekoliko povečani stopnji registrirane
brezposelnosti. Utemeljitev za ta podatek lahko podam na podlagi izvedenega intervjuja.
Vodja zaposlovanja pove, da je velika težava v nenačrtnosti planiranja in porazdelitve
sredstev po območnih službah in so zaradi tega precej omejeni pri izvajanju ukrepov.
Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leto 2012 je predvidel izvajanje ukrepov v podobnem
obsegu kot v letu 2011, kar je seveda glede na gibanje brezposelnosti nujno potrebno. V
načrtu je za izvajanje ukrepov APZ namenjenih skupaj 102 milijona EUR, od tega 60
milijonov EUR iz OP RČV 2007–2013. To pomeni, da je januarski izpad resnično posledica
nenačrtne porazdelitve sredstev za posamezne programe in za posamezne regije oziroma
območne službe in ne posledica uvedbe novega zakona. Naslednji razlog vidim tudi v tem,
da bi bila domneva o neučinkovitosti programov, podana na podlagi enomesečnih
podatkov, napačna, saj gre za prekratko časovno obdobje na podlagi katerega bi lahko
izdelali zaključke.
7.3.4 POGLAVITNE NOVOSTI ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
S 1.1.2011 se je začel uporabljati ZUTD (v delu vseživljenjske karierne orientacije in APZ
pa se je začel izvajati z 1.1.2012), ki je nadomestil do sedaj veljavni ZZZPB. Osnovni
namen, ki ga je želel zakonodajalec doseči z novim zakonom je, da bi se s hitrejšim
ukrepanjem države na trgu dela povečala varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih
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oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Z zakonom želi izboljšati delovanje trga dela,
predvsem z uvajanjem varne prožnosti, povečanjem učinkovitosti in uspešnosti izvajanja
ukrepov APZ, povečanjem nadzora nad institucijami na trgu dela in z zmanjšanjem
administrativnih obremenitev za podjetja in oseb na trgu dela.
V nadaljevanju bom nanizala glavne vsebinske novosti, ki jih določa ZUTD (ZUTD, 2010 in
ZZZPB, 1991):
1. natančno določa ukrepe države na področju trga dela (ZUTD, 15. člen) in
podlage za njihovo izvajanje; to sta storitvi za trg dela (vseživljenjska
karierna orientacija in posredovanje zaposlitve), ukrepi APZ, zavarovanje za
primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in prostovoljnega
zavarovanja;
2. z namenom doseganja čim večje stopnje zaposlenosti v državi uvaja
novost; pri zavodu se zaradi pridobitve informacij o trgu dela in
zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve lahko prijavijo tudi drugi
iskalci zaposlitve, ki niso brezposelne osebe (ZUTD, 14. člen);
3. prijava na zavod ni več vezana na kraj stalnega bivališča ali kraj zadnje
zaposlitve; osebe se lahko prijavijo pri katerem koli uradu za delo v
Sloveniji;
4. širi krog obveznih zavarovancev in oseb, ki se lahko prostovoljno
zavarujejo za primer brezposelnosti (ZUTD, 57. člen) in imajo enake
pravice kot obvezni zavarovanci, kar pomeni, da s tem zakon širi krog
upravičencev do denarnega nadomestila;
5. spremenjeni so pogoji za pridobitev pravice do denarnega nadomestila;
zadostuje gostota zaposlitve 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih (prej je bila
12 mesecev v zadnjih 18 mesecih); to predvsem povečuje socialno varnost
mladim, ki težko vstopajo na trg dela in prvo zaposlitev pridobijo za krajše
obdobje (ZUTD, 59. člen);
6. zvišan je najnižji (350 EUR) in najvišji (1.050 EUR) znesek denarnega
nadomestila (ZUTD, 62. člen);
7. osnova za odmero višine denarnega nadomestila se je znižala na 8
mesecev (prej je bilo potrebnih 12 mesecev, kar je velikokrat predstavljalo
tudi administrativno oviro za obračun) (ZUTD, 61. člen);
8. znesek denarnega nadomestila se je v prvih treh mesecih prejemanja zvišal
iz prej 70 % obračunane osnove na 80 % od osnove (ZUTD, 62. člen);
9. pomembna novost s katero država skrbi za aktivacijo brezposelnih oseb in
ohranitev stika s trgom dela, je, da omogoča omejen obseg dela (do 200
EUR mesečno) ob ohranitvi denarnega nadomestila v nespremenjeni višini
(ZUTD, 67. člen);
10. uvaja delno brezposelnost, kar pomeni, da oseba ob sprejemu zaposlitve za
krajši delovni čas ohrani pravico do sorazmernega dela denarnega
nadomestila (ZUTD, 66. člen); s tem skrbi za vključevanje brezposelnih
oseb tudi v druge oblike dela (avtorsko, pogodbeno delo);
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11. podaljšuje trajanje denarnega nadomestila za osebe starejše od 50 let in z
zavarovalno dobo več kot 25 let na 19 mesecev (prej je trajalo denarno
nadomestilo 18 mesecev) ter za osebe starejše od 55 let in z zavarovalno
dobo več kot 25 let na 25 mesecev (prej je trajalo denarno nadomestilo 24
mesecev) (ZUTD, 60. člen);
12. upravičencem, ki po izteku pravice do denarnega nadomestila do izpolnitve
minimalnih pogojev za starostno upokojitev manjka največ eno leto in so
hkrati brezposelne osebe se plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (ZUTD, 68.
člen); tu zakon znižuje obseg pravic (po ZZZPB je bilo v 26. členu
opredeljeno obdobje 3 let);
13. Po ZZZPB je zamuda roka za prijavo in uveljavljanje pravice do denarnega
nadomestila pomenila izgubo pravice, če je bil ta daljši od 60 dni (ZZZPB,
31. člen), po ZUTD pa zamuda roka za prijavo pomeni, da se bo pravica za
dneve zamude skrajšala (ZUTD, 119. člen);
14. pomembna novost je pri določitvi trajanja veljavnosti zaposlitvenega
načrta; ta je omejena na čas med dvema svetovalnima razgovoroma; vse
aktivnosti v zaposlitvenem načrtu se dopolnjujejo in potrjujejo na vsakem
svetovalnem razgovoru (ZUTD, 113. člen, Pravilnik o prijavi in odjavi iz
evidenc, zaposlitvenem načrtu ..., 38. člen);
15. poudarja aktivno vlogo posameznika – aktivno iskanje zaposlitve (redno
spremljanje in pravočasno prijavljanje na prosta delovna mesta, odzivanje
na napotnice in vabila zavoda, udeleževanje na zaposlitvenih razgovorih,
izpolnjevanje aktivnosti določenih v zaposlitvenem načrtu) (ZUTD, 11.
člen);
16. po ZZZPB je bila obvezna triurna prisotnost oziroma dosegljivost
brezposelne osebe na domu (ZZZPB, 17. c člen), kar se je izkazalo za
neučinkovito in nesmiselno; po ZUTD je dosegljivost predmet dogovora
med osebo in zavodom in je obvezen del zapisa v zaposlitvenem načrtu
(priloga 2, Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu ...,
41. člen);
17. določa, da delodajalcu, ki krši delovnopravno zakonodajo zavod in drugi
izvajalci posredovanja zaposlitve niso dolžni posredovati delavcev; takega
delodajalca se obravnava kot delodajalca z negativnimi referencami (ZUTD,
27. člen), ZRSZ vodi evidenco podatkov o delodajalcih z negativnimi
referencami (ZUTD, 122.–123. člen);
18. uvaja nove ukrepe APZ; to sta nadomeščanje na delovnem mestu (job
rotation) in delitev delovnega mesta (job sharing) (ZUTD, 31. člen);
19. uvaja nove izvajalce ukrepov (ZUTD, 72. člen);
20. obdobje vključenosti v javna dela se všteva v zavarovalno dobo, kar
posledično pomeni pridobitev pravice do denarnega nadomestila;
udeleženec javnega dela je upravičen tudi do odpravnine ob upokojitvi
(ZUTD, 53. člen);
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21. širi storitve vseživljenjske karierne orientacije v katero je vključen prvi
ukrep APZ po ZZZPB (»Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve«);
22. sistematično ureja spremljanje in evalvacijo (poročanje in vrednotenje)
ukrepov APZ (ZUTD, 144.–146. člen) z namenom učinkovite in gospodarne
rabe javnih sredstev;
23. uvaja fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (po ZZZPB so bili to
skladi dela) (ZUTD, 184. člen) z namenom usklajevanja ponudbe in
povpraševanja na lokalnem in regionalnem trgu dela; delovale bodo
predvsem na področju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih;
24. vključuje socialne partnerje na lokalni ravni (primer so fundacije);
25. natančno opredeljuje in loči vire financiranja za pravice iz zavarovanja za
primer brezposelnosti in vire financiranja drugih ukrepov (ZUTD, 134.–139.
člen);
26. v primeru neupravičenega prejetja sredstev opredeljuje način vračila
denarnega nadomestila in sredstev, izplačanih iz naslova ukrepov APZ
(ZUTD, 140.–143. člen);
27. ukinja nepotrebna administrativna bremena za podjetja in iskalce
zaposlitve (z uvajanjem sodobnih elektronskih storitev, s pridobivanjem
podatkov iz uradnih evidenc, z ukinitvijo oz. skrajšanjem roka za prijavo
delovnega mesta);
28. uvaja strožji finančni in strokovni nadzor nad delovanjem institucij na trgu
dela;
29. natančno določa pogoje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela
delavcev drugemu uporabniku; po ZZZPB so to opravljale agencije, ki so
bile nedorečene in niso omogočale razlikovanja med izvajanjem storitev in
posredovanjem delavcev drugemu uporabniku, kar je oteževalo nadzor in
omogočalo zlorabe na tem področju;
30. uvaja racionalizacijo podzakonskih aktov; po ZZZPB izdana Pravilnik o
vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja in
Pravilnik o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih
oseb in o določitvi časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti se po ZUTD združita v Pravilnik o
prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih
pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah;
Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ pa je po ZUTD bistveno manj obsežen
(postopek za izvajanje ukrepov, izvajalce programov, nadzor, spremljanje,
poročanje in vrednotenje je urejeno že z zakonom);
31. spreminja odnos države do politike zaposlovanja, kar je razvidno že iz
samega naslova zakona in iz njegove sistematike (po ZZZPB so bile na
prvem mestu izpostavljene pravice za primer brezposelnosti, ZUTD pa
najprej izpostavi storitve za trg dela in APZ);
ZUTD z vsemi temi spremembami bistveno izboljšuje delovanje trga dela oz. z regulacijo
trga dela omogoča doseganje zastavljenih strategij ter zagotavlja uresničevanje
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standardov, ki jih zahteva zakonodaja EU na tem področju. Z racionalizacijo predpisov
zagotavlja večjo preglednost in sledenje, s tem pa zmanjšuje možnost napak pri izvajanju.
7.3.5 PRIMERJALNA ANALIZA UKREPOV NA PODROČJU TRGA DELA V ŠPANIJI
IN V ITALIJI
Španija
Španija je socialna in demokratična država. Njeno uradno ime je Kraljevina Španija. Od
razglasitve ustave leta 1978 je parlamentarna (oblika državne oblasti) monarhija (oblika
vladavine), kjer parlament popolnoma prevladuje pred monarhom, saj ima kralj zgolj
simbolično veljavo. V španski ustavi je določeno, da kralj ni suverena oseba, saj
suverenost pripada ljudstvu, ki se izraža v demokratično izvoljenem parlamentu. Pred tem
je v Španiji vladal režim generala Francisca Franca, ki je uvedel avtoritarno diktaturo. V
času njegovega režima so bile prepovedane vse politične stranke, razen njegovega
monopolističnega gibanja, ki je imelo nadzor nad celotnim političnim življenjem v državi.
Španija je v času prehoda iz diktatorskega režima k demokraciji opustila tradicijo
centralizirane države in se postopoma oblikovala v t. i. »državo avtonomij.« Razdeljena je
na dve avtonomni mesti in na 17 avtonomnih skupnosti, ki se nadalje delijo na 50 provinc.
Leta 1986 je Kraljevina Španija postala polnopravna članica EU (Izvozno okno, 2012).
Na področju trga dela in zaposlovanja se Španija sooča z visoko stopnjo brezposelnosti,
saj se je število registriranih iskalcev zaposlitve v letošnjem letu povzpelo na 4,75
milijonov brezposelnih. Pričakuje se, da bo v letu 2012 dosegla rekordno 24,3 % stopnjo
brezposelnosti (najvišjo po letu 1993) in s tem zdrsnila ponovno v recesijo (Dnevnik.si,
2012). Na nastalo situacijo je Španija odreagirala že konec leta 2011, ko je sprejela
Strategijo za zaposlovanje v letih 2012–2014, v začetku letošnjega leta pa še s sprejetjem
Zakona o reformi trga delovne sile.
Španska strategija se nanaša na vse dejavnosti in ukrepe, usmerjene v dostop do
zaposlitve brezposelnih oseb, ohranjanja zaposlitve in poklicnega razvoja za zaposlene ter
za spodbujanje podjetništva in socialnega gospodarstva. To je skupna strategija vseh
javnih zavodov za zaposlovanje pri razvoju in izvajanju politik za zaposlovanje ter okvir za
določanje ciljev in ukrepov aktivnega zaposlovanja. V ta namen daje poudarek razvoju
aktivne politike zaposlovanja, ki zajema naslednja področja (Estrategia Española de
Empleo, 2012):









Poklicno usmerjanje;
Usposabljanje in prekvalifikacije;
Zaposlovanje in usposabljanje;
Zaposlitvene možnosti in spodbujanje zaposlovanja;
Spodbujanje enakih možnosti pri zaposlovanju;
Možnosti za skupine s posebnimi težavami;
Samozaposlitev in podjetništvo;
Spodbujanje gospodarskega razvoja in načrtovanja dejavnosti;
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 Spodbujanje mobilnosti;
 Integrirani projekti.
Ukrepi APZ so namenjeni vsem iskalcem zaposlitve, s poudarkom na programih, ki so
namenjeni mladim, invalidom, dolgotrajno brezposelnim in težje zaposljivim skupinam
oseb. Španija daje velik poudarek tudi dvigu izobrazbene ravni svojih prebivalcev ter v ta
namen zagotavlja usposabljanje in izobraževanje odraslih. Izvaja subvencionirane
zaposlitve v zasebnem in javnem sektorju, v neprofitnih organizacijah ter spodbuja
podjetniško iniciativo. V povezavi z Ministrstvom za delo in socialne zadeve upravlja z
ukrepi aktivne kakor tudi pasivne politike zaposlovanja Nacionalni zaposlitveni inštitut
(Instituto Nacional de Empleo). Kljub nacionalnemu pravnemu okviru, se zaradi
decentraliziranega sistema javnih zavodov za zaposlovanje (Servicio Público de Empleo
Estatal – SEPE) ukrepi regijsko razlikujejo, kar vodi do razlik v vrstah, obsegu in kakovosti
ukrepov. V tem pogledu ima Španija pred seboj še dolgo pot pri oblikovanju učinkovite
politike izvajanja ukrepov ter ustrezne delitve odgovornosti v razmerju pokrajin do države
in obratno (Garcia-Serrano, 2007). V letu 2011 je Španija pričela tudi z ukrepi
spodbujanja starejših pri ohranjanju zaposlitve.
Cilji v februarju 2012 sprejetega Zakona o reformi trga delovne sile so doseči lažje
prilagajanje trga dela proizvodnim potrebam, povečanje konkurenčnosti delovne sile,
večja stabilnost zaposlitve in večja delovna oziroma zaposlitvena disciplina. Velik del
ukrepov je namenjen zaposlovanju mladih ter zaposlovanju v malih in srednje velikih
podjetjih z manj kot 50 delavci, ki lahko sklepajo pogodbe za nedoločen čas pod
posebnimi pogoji: enoletno poskusno obdobje, davčna olajšava v višini 3.000 evrov za
prvega, novo zaposlenega mlajšega od 30 let, 50 % olajšava za prispevke za
brezposelnost za vse novo zaposlene delavce za prvo leto zaposlitve, ugodnost v višini
3.600 evrov za zaposlitev brezposelnih mladih v starosti od 16 do 30 let in ugodnost v
višini 4.500 evrov za starejše od 45 let. Med novostmi je tudi pravica do
izobraževanja/usposabljanja (20 ur letno), s čimer naj bi se preprečilo odpuščanje zaradi
spremembe kadrovskih potreb znotraj podjetij. Še naprej ostaja v veljavi prepoved
podaljševanja pogodb za določen čas do največ dve leti, več fleksibilnosti pa se uvaja pri
pogodbah za krajši delovni čas. Prvič se zakonsko ureja tudi delo na daljavo. Med najbolj
kritiziranimi ukrepi je zmanjšanje višine odškodnine in odpravljanje administrativnih ovir
pri odpuščanju (Vlada RS, 2012).
Italija
Leta 1946 je ustavni referendum formalno zaključil Kraljevino Italijo in ustanovil Republiko
Italijo. Italija je parlamentarna republika. Njeno uradno ime je Italijanska republika
(Repubblica Italiana). Vladne odločitve odobrava najvišje zakonodajno telo, to je
dvodomni parlament. Razdeljena je na 15 regij in na 5 avtonomnih pokrajin. Neodvisni
državi San Marino in Vatikan sta enklavi znotraj italijanskega ozemlja. Leta 1955 je bila
Italija sprejeta v OZN in z drugimi petimi državami (Belgija, Francija, Nemčija,
Luksemburg, Nizozemska) sklenila Evropsko gospodarsko skupnost ter s tem nastanek
prve evropske skupnosti (Izvozno okno, 2012).
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Stopnja brezposelnosti v Italiji tudi narašča in se približuje 10 %. Posebej so zaskrbljujoči
podatki o stopnji brezposelnosti med mladimi, saj znaša 35,9 % in je dosegla najvišjo
raven od leta 1992. Država skuša krizo omiliti z načrtovanjem določenih strukturnih
reform, ureditvijo plačilne nediscipline, pokojninskega sistema ter zmanjšanjem
brezposelnosti med mladimi (Delo, 2012).
Temelj predstavlja v februarju leta 2003 sprejet in še vedno veljaven t. i. »Zakon
Biagi125«, s katerim je Italija skušala odpraviti pomanjkljivosti dotedanjega delovanja trga
dela. Pomembna novost je bil poudarek na aktivnih oblikah in kakovosti zaposlovanja. Cilj
reforme zakona je bil predvsem (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2003):
 vzpostavitev transparentnega in učinkovitega trga dela z zagotovitvijo enakih
možnosti in dostopa do zaposlitve za vse,
 izvajanje usklajene strategije za boj proti brezposelnosti mladih, dolgotrajne
brezposelnosti, koncentracije brezposelnih na jugu države, skromni udeležbi
žensk in starejših ljudi pri delu,
 uvajanje novih oblik pogodb in učinkovitih politik trga dela še posebej v manj
razvitih področjih na jugu države,
 vključevanje na trg dela socialno izključenim in ogroženim osebam,
 povečanje vloge in zastopanosti socialnih partnerjev in organizacij na trgu dela.
Zakon temelji na evropski strategiji zaposlovanja, ki poudarja štiri stebre prednostnih
ukrepov (zaposljivost, podjetništvo, prilagodljivost, enake možnosti), in Beli knjigi o trgu
dela126, ki jo je Italija sprejela v letu 2001. Prednost zakona je v zavedanju, da bodo
zastavljene cilje dosegli le z vzpostavitvijo mreže javnih in zasebnih služb za zaposlovanje
ter uvajanjem ustreznih ukrepov. Programi aktivne politike zaposlovanja so v Italiji
usmerjeni v naslednje ukrepe:
 poklicno izobraževanje za pridobitev kvalifikacij,
 spodbujanje vseživljenjskega učenja,
 t. i. mešane pogodbe, pri katerih gre za pogodbe usposabljanja z delom in
pogodbe o vajeništvu/pripravništvu ter s tem povezane subvencije in olajšave,
 spodbujanje zaposlovanja, ki temelji na zagotavljanju denarnih spodbud in davčnih
olajšav za posamezne kategorije oseb, kakor tudi za posamezna področja oziroma
regije,
 spodbujanje ohranitve zaposlitve (namenjeno podjetjem s finančnimi težavami) z
nadomestilom za izpad dohodka zaradi skrajševanja delovnega časa,
 spodbujanje zaposlovanja invalidov,
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Ime zakona je posvečeno v letu 2002 umorjenemu profesorju delovnega prava Marcu Biagiu, ki
je sodeloval pri pripravi reforme zakona z dne 14. februarja 2003, št. 30.
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Glavni cilj bele knjige je bil zagotoviti znatno povečanje stopnje zaposlenosti, izboljšanje
kakovosti dela in pridobiti večjo socialno kohezijo. Bela knjiga opozarja tudi na demografske in
generacijske težave ter podaja določene ugotovitve in predloge (Paparella Cesos, 2001).
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 neposredno oblikovanje delovnih mest (javna dela),
 spodbujanje samozaposlovanja in
 teritorialne razbremenitve.
Zakon je bil kasneje dopolnjen z zakonskimi uredbami in zakonskimi odloki s katerimi se
Italija skuša prilagajati in slediti razmeram na trgu dela.
Že v letu 2004 si je Italija za dosego višje stopnje zaposlenosti in boljše kakovosti dela na
regionalni in lokalni ravni postavila naslednje usmeritve politik zaposlovanja (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, 2004):
 pospeševanje vključevanja žensk, tujcev, težje zaposljivih oseb in invalidov na trgu
dela,
 pospeševanje delovanja in ponudbe storitev služb za zaposlovanje,
 vpeljevanje reforme izobraževanja, ki bo razširila možnosti vstopa na trg dela,
 povečevanje fleksibilnosti zaposlitve v korist delavcev z atipičnimi pogodbami (za
določen čas, za krajši delovni čas),
 pospeševanje nastajanja novih podjetij s poudarkom na iniciativah mladih in
žensk,
 izvajanje akcij, usmerjenih k odkrivanju neregularnega dela (siva ekonomija, delo
na črno),
 izpeljave ukrepov za povečanje varnosti pri delu.
V letu 2007 je bil sprejet tudi nacionalni strateški okvir za politiko regionalnega razvoja za
obdobje 2007-2013, ki med drugim vključuje tudi eno izmed prioritet, ki obravnava
učinkovito upravljanje konkurenčnih trgov (Ministero dello Sviluppo Economico, 2007).
V pripravi je predlog Zakona o reformi trga dela, s katerim želi Italija ustvariti dinamičen
in prilagodljiv trg delovne sile, ki bo prispeval k rasti in ustvarjanju kakovostnih delovnih
mest, novih oblik pogodb o pripravništvu in s tem olajšal vstop mladih na trg dela, zlorabe
in izkrivljanje trga dela v smislu kršitev, povezanih z zavarovanji in davki ter poudaril
uveljavljanje ustreznih inšpekcijskih služb (Unione Italiana del lavoro, 2012).

7.4 PREVERJANJE HIPOTEZ IN SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE
1. HIPOTEZA

Na temelju strokovnih ocen je mogoče domnevati, da je v Sloveniji postopek vključevanja
v programe aktivne politike zaposlovanja zakonsko neustrezno urejen in razlog za
odstopanja med planiranimi in dejansko realiziranimi ukrepi APZ (predolgi in prezahtevni
postopki).
Hipotezo sem preverila z metodo deskripcije, statistično metodo in metodo intervjuja.
Predvsem slednja je bila vodilna pri odločitvi. Prvi dve metodi pa sta predstavljali
predvsem iztočnico za temeljito pripravo in izvedbo intervjuja. Pri teoretični obravnavi
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postopka sem prišla do ugotovitve, da je postopek vključevanja v programe APZ zakonsko
ustrezno podprt, natančno in jasno dorečen. Pri poglobljeni obravnavi posameznih faz
postopka nisem ugotovila nobenih zaskrbljujočih odstopanj, sem pa želela manjše dvome
(veliko predpisov, nelogične razlage statističnih podatkov) preveriti še s pridobitvijo
informacij iz prakse. Na podlagi štirih izvedenih intervjujev s ključnimi osebami na zavodu,
ki se ukvarjajo s tovrstnimi vsebinami, sem pridobila zelo izčrpne informacije, ki sicer
nakazujejo na določene težave pri izvajanju ukrepov APZ (neustrezno oz. nenačrtno
razporejanje sredstev, nemotiviranost oseb, premalo svetovalcev zaposlitve,
nepridobivanje ustreznih izvajalcev), ki pa niso postopkovne narave. V postopku zaznana
odstopanja (manjše administrativne ovire za delodajalce, administrativna ovira pri pripravi
zaposlitvenega načrta za vključitev v dva ukrepa hkrati, neizvajanje refundacije potnih
stroškov) pa niso bila vzpostavljena kot ključni problem postopkov, saj sem za vsako
tovrstno težavo pridobila kritično oceno z utemeljitvijo. Na tej podlagi
lahko z
zanesljivostjo trdim, da postopek vključevanja v programe APZ ni zakonsko neustrezno
urejen v smislu povzročanja neskladja med planiranimi in realiziranimi ukrepi in hipotezo
v celoti zavrnem.
2. HIPOTEZA

V Sloveniji je na temelju primerjave predpisov mogoče domnevati, da so predpisi o
urejanju trga dela v primerjavi s prejšnjo zakonsko ureditvijo bolj sistematični in
zagotavljajo večjo učinkovitost pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Hipotezo sem preverjala na podlagi induktivno-deduktivne metode, kjer sem s primerjavo
posamičnih primerov prišla do splošne ugotovitve in obratno, iz splošnih ugotovitev do
posamičnih zaključkov. Primerjava ukrepov po ZZZPB in po ZUTD je pokazala, da nov
zakon prinaša na področju APZ dodatne ukrepe in nov koncept do ukrepov na področju
trga dela, kar sem sprotno komentirala. Predvsem se mi zdi pomembna uvedba koncepta
varne prožnosti na trgu dela, ki uvaja nov način spodbud za zaposlovanje. Natančno sem
analizirala in primerjala oba zakona ter opredelila spremembe in novosti. Izsledki
raziskave so pokazali vrsto prednosti, ki jih ZUTD uvaja, predvsem sistematično urejen
zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski akti. Rezultat ugotovitve sem želela
podkrepiti še s statistično analizo. Interpretacija podatkov v tem delu raziskave je privedla
do zaključka, da je za korektnost in objektivnost treba upoštevati še druge okoliščine,
(razpoložljiva finančna sredstva, motiviranost oseb, strukturna neskladja), ki neobhodno
vplivajo na intenzivnost izvajanja ukrepov. To dejstvo potrdim še z ugotovitvijo,
pridobljeno na podlagi izvedenega intervjuja s strokovnimi delavci zavoda. Na podlagi
vseh ugotovitev ocenjujem, da zakon prinaša nove rešitve na področju APZ, ki bodo
omogočale učinkovito odzivanje na spremembe na trgu dela, zato hipotezo potrdim.
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3. HIPOTEZA

Na področju trga dela uvaja Zakon o urejanju trga dela ukrepe, ki so podobni ukrepom v
Španiji in v Italiji.
Ugotavljam, da Španija izvaja enake ciljno usmerjene ukrepe kot Slovenija. Obe državi
izvajata ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih, starejših, invalidov, dolgotrajno
brezposelnih, težje zaposljivih, ukrepe usposabljanja in izobraževanja, ukrepe za
spodbujanje samozaposlovanja, subvencije za zaposlitev ter programe informiranja
iskalcev zaposlitve. Med ukrepi za povečanje socialne vključenosti izvaja Slovenija ukrep
javnih del, za razliko od Španije, ki tovrstnega ukrepa ne pozna. Drugih poglavitnih razlik
v izvajanju ukrepov APZ ne zaznam. Državi se razlikujeta predvsem v sistemu, ki je v
Sloveniji centraliziran in imamo enoten sistem ukrepov, medtem ko se v Španiji zaradi
decentralizacije ukrepi regijsko razlikujejo. Tudi Italija izvaja primerljive ukrepe z obema
državama. Velik poudarek daje teritorialni razbremenitvi in pospeševanju zaposlovanja na
področjih z višjo stopnjo brezposelnosti, ki je značilna predvsem za jug države. Koncept
vseživljenjskega učenja, ki ga Slovenija šele uvaja, se v Italiji izvaja že vrsto let. Tudi
Italija daje poudarek ukrepom za spodbujanje zaposlovanja mladih, žensk, dolgotrajno
brezposelnih kakor tudi spodbudam za ohranjanje delovnih mest in s tem preprečevanju
prehoda v odprto brezposelnost. Posebno pozornost namenja zaposlovanju invalidov ter
podpori pri uvajanju atipičnih oblik zaposlitve. Intenzivno se zavzema za regulacijo trga
delovne sile s preprečevanjem sive ekonomije in uvajanjem nadzora. Na podlagi z
induktivno in deduktivno metodo pridobljenih dejstev ugotavljam, da so ukrepi v vseh treh
državah primerljivi in enako ciljno usmerjeni ter hipotezo potrdim.

7.5 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE V PRAKSI
Področje APZ je izredno kompleksno in zahteva integriran pristop. V praksi to pomeni, da
je za učinkovito izvajanje ukrepov treba upoštevati vrsto dejavnikov. Najprej morajo biti
zagotovljene ustrezne zakonske podlage in usposobljeni kadri oziroma strokovnjaki za
njihovo izvajanje. Nadalje so učinki ukrepov v veliki meri odvisni od ekonomske politike,
izobraževalnega sistema, sistema socialnih transferjev in od razpoložljivih finančnih virov.
V nalogi sem predstavila celoten pogled na APZ od mednarodne do notranje pravne
ureditve in primerjave, predstavila sem aktualne ukrepe, izvajalce ukrepov, ciljne skupine,
vlogo osebnega svetovalca zaposlitve, vlogo timskega sodelovanja pri odločanju in
ugotavljanju smiselnosti za vključitev, natančen postopek vključevanja v ukrepe ter
nadzor nad izvajanjem ukrepov in evalvacijo programov.
Ocenjujem, da bo upoštevanje v nalogi omenjenih dejavnikov dober prispevek
svetovalcem zaposlitve in drugim strokovnim delavcem za učinkovito izvajanje ukrepov v
praksi, rezultati raziskave pa pripomoček za predlaganje sprememb in izboljšav. Naloga se
lahko uporablja tudi kot strokovno gradivo delavcem zavoda pri pripravi na strokovni izpit.
Brezposelnim osebam, iskalcem zaposlitve in ostalim zainteresiranim pa naloga lahko služi
kot splošna informacija o možnostih, ki jih imajo na razpolago za izboljšanje zaposlitvenih
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možnosti, lažji dostop do zaposlitve in vključitve na trg dela, razvojem lastne kariere ter
zagotovitve ustrezne socialne varnosti v času brezposelnosti.

7.6 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Trenutne razmere globalizacije in svetovne gospodarske in finančne krize so privedle do
spremenjenega stanja na trgu delovne sile in potrebo po hitrejšem prilagajanju na tem
področju. Predpogoj je prepoznati obstoječe značilnosti posameznega trga delovne sile in
jih ustrezno spreminjati, kar zagotovo lahko dosežemo z ustreznimi ukrepi politike
zaposlovanja. V tem sklopu odigrajo pomembno vlogo programi in ukrepi APZ.
Ocenjujem, da je sistematičen pregled področja APZ v magistrski nalogi koristen prispevek
k splošni informiranosti širše zainteresirane javnosti (brezposelnih, zaposlenih, drugih
iskalcev zaposlitve, šolajoči mladini) kakor tudi pripomoček in podlaga strokovnim
delavcem s področja zaposlovanja pri njihovem sedanjem in nadaljnjem načrtovanju dela.
Informacije, ki sem jih pridobila v okviru opravljene raziskave iz prakse, so pomemben
prispevek stroki in ustreznemu nadaljnjemu ukrepanju in načrtnemu vodenju politike
zaposlovanja. Dejstvo s katerim se mora država najprej soočiti je načrtno, dosledno in
pravočasno planiranje finančnih sredstev za ukrepe APZ ter usmerjenost k čim večjemu
spodbujanju motiviranosti brezposelnih, kar lahko doseže s še bolj poglobljenim razvojem
področja vseživljenjske karierne orientacije. Menim, da je strnjen prikaz novosti, ki jih
prinaša ZUTD, lahko dobra iztočnica za strokovne delavce s področja zaposlovanja in
socialnega skrbstva za učinkovito svetovanje uporabnikom storitev ter hkrati kvalitetno in
strokovno delo na svojem področju.
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8 ZAKLJUČEK
Pravica do preživetja bi morala biti v vsaki družbi temeljna človekova pravica. Človek se
preživlja na različne načine, najpogosteje z delom, s katerim pridobiva sredstva za
preživljanje sebe in odvisnih družinskih članov. Tu izhaja temeljna dolžnost vsake države,
da ustvarja dejanske in pravne pogoje za različne oblike dela ter posledično za zaposlitev.
Delo in zaposlitev predstavljata pomembno bogastvo, ki ima poseben pomen za družbo
kot celoto ter vsakega posameznika. Vsaka država strmi k čim večji stopnji zaposlenosti in
čim nižji stopnji brezposelnosti. Za doseganje tovrstnega cilja pa mora nameniti posebno
skrb zviševanju stopnje zaposljivosti na trgu delovne sile. Kakovostna analiza trga delovne
sile, upoštevajoč demografske, ekonomske, zgodovinske, socialne in druge dejavnike,
spoštovanje temeljnih in obvezujočih mednarodnih aktov in na tej podlagi pripravljene
ustrezne notranje zakonodaje, bo prispevala k večji stopnji blaginje države, manjšim
strukturnim neskladjem, višji zaposlenosti in boljšim življenjskim pogojem ter povečanemu
zadovoljstvu prebivalstva.
Temelj pri uresničevanju pravice do dela in na področju zaposlovanja predstavljajo
mednarodni pravni akti. V okviru Organizacije združenih narodov, Mednarodne
organizacije dela, Sveta Evrope in Evropske unije so bile sprejete številne konvencije,
priporočila, memorandumi, listine, pogodbe in drugi akti, ki urejajo normativne podlage.
Pod okriljem OZN deluje Ekonomsko socialni svet, ki koordinira ekonomsko in socialno
dejavnost organizacije in je povezan s številnimi specializiranimi agencijami, med katere
kot najpomembnejša sodi Mednarodna organizacija dela. MOD pomembno vpliva na
uveljavljanje socialne pravičnosti, mednarodno priznanih človekovih pravic ter pravic iz
dela. Njena značilnost je tripartitna struktura enakopravne vključenosti predstavnikov
vlad, delodajalcev in delojemalcev. Minimalne mednarodne standarde osnovnih pravic iz
dela določa v obliki konvencij in priporočil, katere sem razdelila v tri vsebinske sklope:
»Konvencije s področja politike in spodbujanja zaposlovanja«, »Konvencije s področja
socialne varnosti« in »Konvencije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.«
Metodično in sistematično so konvencije zapisane v zbirki, poimenovani »Kodeks dela.«
Pomembna mednarodna organizacija je tudi Svet Evrope, katerega cilj je povezovanje in
usklajevanje interesov med evropskimi državami, predvsem na področju gospodarskega in
družbenega napredka. Prednostno se zavzema za uresničevanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter skupnih vrednot. V povezavi s pravico do dela in zaposlovanja sodi
med njegove najpomembnejše dokumente Evropska socialna listina, ki opredeljuje
osnovne socialne pravice (pravica do dela, združevanja delodajalcev, pravica do
kolektivnih pogajanj, socialne varnosti, pravice do enakih zaposlitvenih in poklicnih
možnosti, dostojanstvo pri delu, varstvo pred revščino in socialno izključenostjo). Pravico
do dela uvršča listina v svoj prvi člen, kar kaže da sodi med najpomembnejše ekonomske
in socialne pravice. V povezavi s to pravico narekuje še pravico do svobodne izbire
zaposlitve, kar državam narekuje varstvo pred prisilnim delom in diskriminacijo pri
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zaposlovanju. Države se morajo zavzemati za izboljševanje zaposlitvenih možnosti za
vsakega posameznika.
Po drugi svetovni vojni je v Evropi gospodarska in posledično politična kriza privedla do
ideje o združevanju. Sledilo je povezovanje evropskih držav in s tem nastanek
nadnacionalne tvorbe poimenovane Evropska unija. Ureditev razmerij med državami na
nadnacionalnem nivoju je spremljal pravni red skupnosti, katerega tvori celotna
zakonodaja, politične usmeritve in sodna praksa ter uveljavitev določenih načel
medsebojnega delovanja (avtonomnosti, primarnosti in neposredne učinkovitosti). Skozi
razvoj EU so bile sprejete številne ustanovitvene in pristopne pogodbe, ki so se ustrezno
dopolnjevale in nadgrajevale. Trenutno temelji delovanje EU na zadnje sprejeti Lizbonski
pogodbi, katere osnovni namen je bil omogočiti večjo integracijo, učinkovitejše delovanje
in spopadanje z izzivi globalizacije, omogočanjem nadaljnjih širitev EU ter vse tesnejše
zveze med narodi Evrope. Med drugim je pomembna uveljavitev horizontalne socialne
klavzule, ki je povezana s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, visoke stopnje
izobraževanja in usposabljanja ter ustrezne socialne zaščite. Problem zaposlenosti in temu
pripadajoče brezposelnosti postaja v EU eden ključnih izzivov sedanjosti, katere skuša
reševati z Evropsko strategijo zaposlovanja, ki državam članicam pomaga ustvarjati več
kvalitetnejših delovnih mest. Vlade držav članic pa so zadolžene za koordinacijo in
delovanje v smeri čim večjega spodbujanja zaposlovanja. Pri tem morajo poleg primarne
zakonodaje spoštovati še celotno t. i. sekundarno zakonodajo EU, med katero sodijo
uredbe, direktive, odločbe in sklepi kot pravno zavezujoči in priporočila, mnenja,
resolucije, smernice, bele in zelene knjige kot pravno nezavezujoči akti. Za lažje
doseganje zastavljenih ciljev je v letu 2010 Evropska komisija sprejela krovno strategijo za
rast in delovna mesta, poimenovano »Evropa 2020« in s tem nadgradila Lizbonsko
strategijo. »Evropa 2020« je ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic iz
gospodarske krize, zagotovitve makroekonomske stabilnosti in izvedbe daljnosežnih
strukturnih reform, ki se osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ in
izboljšanje potenciala rasti (pametno, trajnostno in vključujočo rast).
Slovenska pravna ureditev zaposlovanja in dela temelji na aktih zgoraj omenjenih
mednarodnih organizacij in iz njih izhajajočih aktov, saj je Slovenija kot država naslednica
z Aktom o notifikaciji nasledstva prevzela 66 konvencij, od leta 1992 pa še samostojno
podpisala 9 konvencij MOD, leta 1999 ratificirala Evropsko socialno listino in leta 2004
postala pridružena članica EU. V aprilu 2011 je Slovenija Evropski komisiji predložila
Nacionalni program reform 2011–2012, kar predstavlja glavno orodje izvajanja strategije
»Evropa 2020.« V skladu s smernicami zaposlovanja je v programu opredelila t. i. »ozka
grla« ter izdelala program napredka za doseganje ciljev strategije »Evropa 2020.« Kot
glavne izzive na trgu dela je opredelila povečanje prožnosti in izboljšanje delovanja trga
dela in zagotavljanje boljše usklajenosti plač in produktivnosti, usklajevanje potreb trga
dela in kvalifikacij ter zmanjšanje segmentacije na trgu dela s povečanjem udeležbe
mladih in starejših na trgu dela.
Mednarodne obveznosti so med drugim zavarovane z določbami URS. Razmerje med
mednarodnim pravnim redom in pravnim redom RS določata 8. člen URS, po katerem
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morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošnoveljavnimi načeli mednarodnega
prava ter 153. člen URS, ki določa skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in drugih
splošnih aktov z ustavo ter mednarodnim pravom. URS je oblikovana na evropskem
konceptu urejanja socialnega področja, saj že v svojem drugem členu določa, da je
Slovenija pravna in socialna država, kar je temeljno izhodišče za skrb za socialne interese
prebivalstva in uresničevanje človekovih socialnih pravic. Čeprav neposredno ne vsebuje
določb v zvezi z ukrepi APZ le-te posredno ureja skozi pravico do dela in proste izbire
zaposlitve, saj določa, da mora država z različnimi ukrepi pospeševati oziroma spodbujati
zaposlovanje in ustvarjati možnosti za izboljšanje položaja brezposelnih oseb na trgu dela.
Država ima ustavno določeno obveznost, da zagotavlja razvoj izobraževanja in
izpopolnjevanja predvsem v okviru razvijanja APZ ter posebnega varstva in usposabljanja
za delo invalidom in otrokom z motnjami v telesnem in duševnem zdravju.
Konkretizacijo navedenih ustavnih določb pa predstavljajo zakoni, med katere kot
najpomembnejši sodi Zakon o urejanju trga dela. Posebnost tega zakona je predvsem v
tem, da daje prednost storitvam za trg dela in aktivni politiki zaposlovanja in šele na
drugem mestu obravnava pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Cilj
zakonodajalca je bil predvsem doseči konkretnejši prehod iz pasivnih k aktivnim ukrepom
politike zaposlovanja. Tu je imel zakonodajalec v mislih hitrejše ukrepanje države na trgu
dela s povečanjem varnosti iskalcev zaposlitve, vzpostavitvijo mreže vseživljenjske
karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bodo omogočali svobodno izbiro
zaposlitve oziroma poklica. Povečana varnost in večja zaposljivost pa naj bi se zagotavljali
tudi z ukrepi APZ. Na tem področju uvaja dva nova ukrepa, in sicer »nadomeščanje na
delovnem mestu in delitev delovnega mesta« ter širi storitve vseživljenjske orientacije s
tem, da ukinja ukrep »svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve« ter ga vsebinsko
umešča med storitve za trg dela. Precej je fleksibilnejši na področju izvajalcev, ki so lahko
poleg Zavoda RS za zaposlovanje še domači ali tuji pravni subjekti (koncesionarji) in Javni
sklad za razvoj kadrov in štipendije. Velik poudarek daje na poenostavljanju postopkov in
odpravljanju administrativnih ovir ter sistematičnem spremljanju, poročanju in
vrednotenju ukrepov APZ. Zakon uvaja tudi strožji finančni in strokovni nadzor nad
delovanjem institucij na trgu dela in s tem k bolj učinkoviti in gospodarni porabi javnih
sredstev. Kot novost uvaja tudi fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti z namenom
usklajevanja ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela ter
sodelovanjem in združevanjem socialnih partnerjev. Tudi na področju socialnih pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti povečuje socialne transferje. Pričujoče pa pomeni
povečano potrebo po finančnih sredstvih tako za pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti kakor tudi za ukrepe APZ. Sredstva za pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti se po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo iz prispevkov
delavcev, delodajalcev in prostovoljnih zavarovancev. V primeru, da ta sredstva ne
zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, se sredstva zagotavljajo iz drugih proračunskih virov. Sredstva za izvajanje
ukrepov APZ pa se zagotavljajo iz proračuna RS, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz
evropskih strukturnih skladov in drugih evropskih virov (Evropski socialni sklad v okviru
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izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, Evropski
sklad za prilagoditev globalizaciji).
Cilj ZUTD bo dosežen le v povezavi s spremembami drugih sistemskih zakonov, ki urejajo
delovna razmerja in sistem socialne varnosti. Smo v obdobju, ko je začel veljati nov Zakon
o socialno varstveni dejavnosti, ki skupaj z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih
nadomeščata prejšnji Zakon o socialnem varstvu. Namen novega zakona je oblikovati
sistem socialnovarstvene dejavnosti, ki bo zagotavljal dostop in učinkovito ter kakovostno
izvajanje različnih oblik pomoči posameznikom, družinam in različnim ranljivim skupinam
prebivalstva ter pri tem v največji možni meri upošteval njihove potrebe in omogočal
njihovo aktivno sodelovanje. Z zakonom o socialno varstvenih prejemkih pa se natančneje
določajo pogoji za pridobitev, upravičenci ter višina in obdobje prejemanja sredstev za
denarne socialne pomoči in varstveni dodatek. Podan je tudi predlog za spremembo
Zakona o delovnih razmerjih, katerega želi vlada sprejeti do konca letošnjega leta, predlog
sprememb pokojninske reforme pa realizirati v letu 2013.
Torej vidimo, da Slovenija uresničuje pravico do dela in na področju zaposlovanja na
podlagi ustave in zakonov ter pri tem spoštuje mednarodno pravo, ki narekuje tudi
sprejem določene vizije in strategije na tem področju. Tako je RS že v letu 2005 sprejela
krovni strateški dokument poimenovan »Strategija razvoja Slovenije«, ki pomeni strategijo
trajnostnega razvoja Slovenije in hkrati prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno
okolje. V tem okviru je bilo sprejetih pet razvojnih prioritet v okviru katerih je velika
pozornost usmerjena v programe APZ. Tudi Operativni program razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU. Skupni cilj
tega programa je doseganje večje stopnje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega
življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik. Zajema pet razvojnih
področij med katere sodi tudi trg dela in razvoj človeških virov ter v tem kontekstu
obravnava tudi ugotovitve, ki se nanašajo na APZ.
Neskladja na trgu delovne sile zaradi novih tehnologij, ki zahtevajo nova znanja,
prekvalifikacije, dokvalifikacije in nove gospodarske razmere povzročijo potrebo po
ukrepanju. Pojavi se model »aktivne politike zaposlovanja« s katerim se želi zmanjšati
strukturno neskladje. Evropske države so strukturni brezposelnosti začele posvečati večjo
pozornost od sredine osemdesetih let, kar je še posebej spodbudilo razvoj APZ. V to
obdobje segajo tudi začetki razvoja APZ v Sloveniji, ki pa se je v praksi razvila šele z
začetkom uvajanja tržnega gospodarstva v začetku devetdesetih let. V začetku so bili
programi nekoliko manj domišljeni, vendar pozitivna izkušnja je pripomogla k nadaljnjemu
načrtovanju in blaženju krize zaposlovanja. Danes se ukrepi APZ izvajajo v skladu ZUTD,
in sicer na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov APZ, Načrta za izvajanje ukrepov APZ in
Kataloga ukrepov APZ. ZUTD opredeljuje vsebino petih ukrepov APZ, ki se nanašajo na
prednostne naloge in cilje trga dela v Sloveniji. Ukrepi so namenjeni brezposelnim osebam
in ostalim iskalcem zaposlitve. V skladu z ZUTD pa imajo prednost pri vključevanju
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in socialno
varstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu dela ter brezposelne osebe, ki še
niso bile vključene v noben ukrep.
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Pri vključevanju v ukrepe pa je pomembno, da je postopek za uveljavljanje posameznih
ukrepov natančno določen. Pogoj za vključitev je sklenjen zaposlitveni načrt. Gre za pisni
dogovor o načrtovanih aktivnostih iskanja zaposlitve. Pri vključevanju je potrebno
upoštevati stanje na trgu na določenem področju in v določenem poklicu, pomemben
dejavnik so tudi stroški vključitve, možnosti za uspešen zaključek in realne možnosti za
zaposlitev po zaključenem ukrepu. Upošteva se tudi želje osebe, poklicne, delovne in
osebne sposobnosti ter zdravstveno in socialno stanje. V primeru ugotovljene smiselnosti
in zagotovljenih finančnih virov se osebo na podlagi napotnice ali sklenjene pogodbe
vključi v program APZ. V času vključenosti pripadajo osebi v skladu s Pravilnikom o
izvajanju ukrepov APZ denarni prejemki in stroški, povezani z posameznim ukrepom. Ves
čas vključitve se oseba vodi v evidenci vključenih v programe APZ. Nad osebami,
prijavljenimi v evidencah zavoda, se lahko izvaja tudi nadzor. Ugotovitev neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti ima za osebo določene pravne posledice, kot so odstop od
pogodbe, prenehanje vodenja v evidenci zavoda in s tem v primeru upravičenosti do
denarnega nadomestila tudi njegovo prenehanje in vračilo sredstev iz naslova APZ.
Osnovni in najpomembnejši cilj pri izvajanju in vključevanju v ukrepe APZ je zaposlitev.
Da bi se temu cilju čim bolj približali, odigra pomembno vlogo evalvacija programov, s
katero ugotavljamo uspešnost, učinkovitost, ustreznost in ekonomičnost programov ter
njihov zaposlitveni učinek. Kot pomemben pripomoček pri evalvaciji služijo poročila
izvajalcev. Programe je potrebno tudi predhodno, vmesno in naknadno vrednotiti.
Ugotavljam, da ZUTD uvaja sistematičen pristop k poročanju, spremljanju ter evalvaciji
ukrepov.
Na podlagi izvedene raziskave lahko zaključim, da je ZUTD pri izvajanju ukrepov na trgu
dela korak naprej saj uvaja sistemske spremembe, ki so podlaga za ustrezno prilagajanje
trenutnim razmeram na trgu dela in s tem tudi omogoča doseganje evropskih standardov
glede razvoja prožne varnosti in socialne zaščite. To dejstvo še dodatno potrjuje izvedena
primerjava s Španijo in Italijo. Ukrepi niso namenjeni samo brezposelnim osebam temveč
tudi drugim iskalcem zaposlitve, kar pomeni, da je omogočeno hitrejše in učinkovitejše
ukrepanje. Vrednotenje učinkov novih ukrepov pa je v tem trenutku še preuranjeno, ker
se zakon v delu APZ izvaja šele od začetka tega leta. Pomembno je, da bo država v
primeru ugotovljenih neuspešnih programov pravočasno in ustrezno ukrepala ter jih v
skladu s trenutnimi potrebami ustrezno preusmerila.
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PRILOGE
Priloga 1: Vloga/Predlog za vključitev v programe APZ

VLOGA/ PREDLOG
ZAPOSLOVANJA

ZA

VKLJUČITEV

V

PROGRAME

AKTIVNE

POLITIKE

Spodaj podpisani/a ………………………………………………., EMŠO……………………….……..,
stanujoč.………………………………………………………………………………………………………..…,

Predlagam vključitev v program (napišite program, v katerega se želite vključiti)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
V program se želim vključiti zaradi (navedite razloge)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………….…………., dne …………

Podpis:

………………………………..
Vir: ZRSZ, 2012.
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Priloga 2: Zaposlitveni načrt

Številka:
Datum:
Zveza:
Obrazec:

ZN

ZAPOSLITVENI NAČRT

Zaposlitveni načrt je pri iskanju zaposlitve nepogrešljiv, saj svojo karierno pot zaradi
sprememb na trgu dela spreminjamo večkrat v življenju. Služi nam kot opora pri iskanju
zaposlitve in načrtovanju svoje poklicne poti oziroma kariere. Zaposlitveni načrt je vaš
načrt do zaposlitve.

MOJI OSNOVNI PODATKI
Osebni podatki:___________________________________________________________
Moja dokončana izobrazba:__________________________________________________
ZAPOSLITVENI NAČRT opredeljuje kje, na katerem področju dela in kako boste iskali
zaposlitev.
I. MOJI ZAPOSLITVENI CILJI so odgovor na vprašanje »Katere poklice želim in zmorem
opravljati glede na zaposlitvene možnosti na trgu dela?«
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
II. NAČINI ISKANJA ZAPOSLITVE so odgovor na vprašanje »Kako bom iskal(a)
zaposlitev?«
_________________________________________________________________________
Moje zaposlitvene cilje bom dosegel(a) z aktivnim iskanjem zaposlitve tako, da:
1. bom redno spremljal(a) objave prostih delovnih mest na oglasnih deskah oziroma
na svetovnem spletu Zavoda,
2. se bom pravočasno prijavljal(a) na prosta delovna mesta, v skladu z zaposlitvenimi
cilji,
3. se bom ustrezno odzival(a) na napotnice Zavoda,
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4. se bom udeleževal(a) zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, Zavoda ali
drugih izvajalcev ukrepov.
Moje zaposlitvene cilje bom dosegel(a)tudi z naslednjimi aktivnostmi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
III. MIGRACIJSKO OBMOČJE ZA POSREDOVANJE IN AKTIVNO ISKANJE ZAPOSLITVE je
odgovor na vprašanje »Kje bom iskal(a) zaposlitev?«
_________________________________________________________________________
Zaposlitev bom iskal(a) v krajih: ______________________________________________
IV: NAČIN KOMUNIKACIJE MED MENOJ IN ZAVODOM
Zaradi obveščanja o prostih delovnih mestih in drugih aktivnostih, ki me bodo pripeljale
do zaposlitve, bom na moj naslov dosegljivosti in na naslednje načine sprejemal(a) vabila,
napotnice za zaposlitev in ostala obvestila Zavoda:
 po telefonu
 po elektronski pošti
 po mobilnem telefonu
 v obliki SMS sporočil
O vseh dogovorih in aktivnostih iskanja zaposlitve bom Zavod obveščal(a):
_________________________________________________________________________
V. OPREDELITEV NADOMESTILA STROŠKOV ZA AKTIVNO ISKANJE ZAPOSLITVE
Pri iskanju zaposlitve mi Zavod pomaga tako, da nadomesti moje stroške iskanja
zaposlitve glede na opredeljene zaposlitvene cilje, načine iskanja zaposlitve in migracijsko
območje.
Zavod bo v skladu z dogovorom na podlagi ustreznih dokazil 1 krat mesečno nadomestil
stroške zaradi:
1. odziva na napotnico Zavoda oziroma koncesionarja,
2. udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev na vabilo
delodajalca, Zavoda, koncesionarja in
3. drugih aktivnosti iskanja zaposlitve v skladu z dogovorom.
VELJAVNOST ZAPOSLITVENEGA NAČRTA
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Zaposlitveni načrt velja do naslednjega svetovalnega razgovora, ki je določen z datumom
zglasitve pri osebnem svetovalcu oziroma z datumom za izvedbo zadnje dogovorjene
aktivnosti v II. točki zaposlitvenega načrta.
V kolikor sem z Zavodom dogovoril naslednji termin svetovalnega razgovora in se ga iz
upravičenih razlogov na Zavodu ne bom mogel(a) udeležiti, se zavezujem, da bom Zavod
o tem predhodno obvestil(a) in dogovoril(a) novega najkasneje v roku 15 dni po zgoraj
navedenem datumu svetovalnega razgovora.
V kolikor termina naslednjega svetovalnega razgovora z Zavodom nisem dogovoril(a), se
zavezujem, da se bom na Zavodu zglasil(a) najkasneje v roku 15 dni po datumu za
izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti.
S podpisom zaposlitvenega načrta se zavezujem k izpolnjevanju vseh aktivnosti, ki sva se
jih dogovorila z osebnim svetovalcem.
Vir: ZRSZ, 2012.

147

Priloga 3: Pogodba o vključitvi v ukrep APZ

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE,
Rožna dolina IX/6, 1000 Ljubljana
Naslov za dostavo pošte:
Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, Koper,
matična številka iz PRS:
davčna številka:
TRR: (v nadaljnjem besedilu: Zavod),
ki ga po pooblastilu generalne direktorice zastopa: Direktorica območne službe
in (v nadaljnjem besedilu: udeleženec),
stanujoč:

EMŠO:
davčna številka:
skleneta naslednjo
POGODBO
o vključitvi v aktivnost: Programi institucionalnega usposabljanja
(v nadaljnjem besedilu: aktivnost)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta se v zaposlitvenem načrtu na podlagi ugotovljene
smiselnosti vključitve dogovorili, da se udeleženec vključi v aktivnost Programi
institucionalnega usposabljanja.
PREDMET POGODBE
2. člen

148

Predmet te pogodbe je vključitev udeleženca v aktivnost Programi institucionalnega
usposabljanja, in sicer v program:
Italijanski jezik pri izvajalcu:_______________________________________________
NAMEN POGODBE
3. člen
Aktivnost se izvaja z namenom, da udeleženec pridobi dodatna ali poglobi pridobljena
znanja, spretnosti in sposobnosti, ki ga usposobijo za opravljanje različnih del in nalog ter
povečujejo njegove zaposlitvene možnosti.
TRAJANJE POGODBE
4. člen
Ta pogodba o vključitvi v program se sklepa za obdobje od _________ do _________.

VREDNOST POGODBE
5. člen

Skupna vrednost pogodbe je odvisna od upravičenih stroškov iz 6. člena te pogodbe,
maksimalna vrednost pogodbe je predvidoma do _____________EUR.
Program se sofinancira iz proračunske postavke PP 6849, PP 6998 Usposabljanje in
izobraževanje za zaposlitev. Program se financira iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in sicer v višini 85% vrednosti določene v 6. členu te pogodbe in iz sredstev
slovenske udeležbe v višini 15 % vrednosti, določene v 6. členu te pogodbe, skladno z
Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 v okviru
Prednostne usmeritve 2.1. »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, znotraj
2. Razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«.
UPRAVIČENI STROŠKI
6. člen
V času vključitve v program ima udeleženec pravico do:
- dodatka za aktivnost v višini največ ______ EUR. Udeleženec je upravičen do dodatka
za aktivnost v višini 1,10 EUR na uro dejanske prisotnosti v programu. Dodatek se
izplačuje mesečno za pretekli mesec na podlagi predpisanih mesečnih dokazil.
- dodatka za prevoz v višini _____ EUR na dan. Dodatek za prevoz znaša 0,12 EUR za
vsak kilometer in se izračunava na način določen v 4. členu Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS 106/2010). Izplačuje se mesečno za pretekli
mesec, na podlagi dejanske prisotnosti za pretekli mesec.
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Udeleženec v času, ko ni voden v evidenci brezposelnih oseb, ni upravičen do dodatka za
prevoz in dodatka za aktivnost.
Stroški programa se plačajo izvajalcu programa po določilih posebne pogodbe med
izvajalcem in Zavodom. Upravičen strošek je strošek programa v skupni višini _____EUR.

OBVEZNOSTI ZAVODA
7. člen
Zavod se zaveže udeležencu izplačati dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz na
podlagi poročila izvajalca o prisotnosti v aktivnosti v preteklem mesecu (ki jo posreduje
izvajalec), v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS na njegov TRR št.
pri banki _________________,do konca meseca za pretekli mesec.
8. člen
V primeru, da se udeleženec,v času trajanja aktivnosti, v katero je vključen/a, zaposli ali
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, je upravičen/a le do povračila stroškov
programa do zaključka aktivnosti ob pogoju, da redno izpolnjuje svoje pogodbene
obveznosti. Pravice iz te pogodbe mirujejo, Zavod obdrži obveznost plačila stroškov
programa, udeleženec pa obveznost dokončanja programa.
OBVEZNOSTI UDELEŽENCA
9. člen
Udeleženec z vključitvijo v program prevzema naslednje obveznosti:
- da se bo redno udeleževal in ga dokončal;
- da ne bo prekinil udeležbe brez soglasja Zavoda oz. bo Zavod takoj obvestil o
nastanku utemeljenih objektivnih razlogov, zaradi katerih mu je redno udeleževanje
onemogočeno ter mu predložil dokaze o obstoju teh razlogov;
- da bo izvajalcu sproti sporočal vse spremembe, ki bi lahko vplivale na potek
programa;
- da bo v primeru zaposlitve v času trajanja programa obvestil Zavod najkasneje v treh
dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI
10. člen
Če udeleženec ne izpolnjuje obveznosti, določenih v 9. členu te pogodbe s tem, da:
-

se programa ne udeležuje redno in ga ne dokonča
se ne odziva na vabila Zavoda oz. pravočasno pisno ne utemelji objektivnega
razloga, zaradi katerega se vabilu ne more odzvati;
prekine udeležbo v programu brez predhodnega soglasja Zavoda;
Zavoda najkasneje v treh dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (v času trajanja
vključitve v aktivnost) ne obvesti o zaposlitvi.
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ima Zavod z dnem ugotovitve kršitve iz prve, druge ali tretje alinee 1. odstavka tega člena
pravico odstopiti od pogodbe. Z dnem odstopa od pogodbe se udeleženec preneha voditi
v evidenci brezposelnih oseb in oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja
zaradi kršitve pogodbe.
ODSTOP OD POGODBE
11. člen
V primeru, da se udeleženec vključi v aktivnost na podlagi neresničnih podatkov ali krši
prvo, drugo ali tretjo alineo 9. člena te pogodbe, Zavod z dnem ugotovitve odstopi od
pogodbe, udeleženec pa je dolžan vrniti škodo v višini stroškov programa v roku 30 dni po
prejemu pisne zahteve Zavoda za vračilo. V primeru zamude plačila se znesek poveča za
obresti v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva
vračila.
Vračilo stroškov programa od udeleženca, ki programa ni uspešno zaključil, ima Zavod
pravico zahtevati v primeru dokazanih krivdnih razlogov udeleženca za neuspeh. Ob
dokazanih krivdnih razlogih za neuspeh je udeleženec dolžan Zavodu vrniti navedena
sredstva oz. sorazmerni del v roku in na način, določenem v prejšnjem odstavku.
Z dnem odstopa od pogodbe se udeleženec preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb
in oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
RAZVEZA POGODBE
12. člen
Udeleženec lahko predlaga razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin na svoji
strani, ki jih ob sklenitvi pogodbe ne more predvideti ali se jim ne more izogniti oziroma ne
more odvrniti njenih posledic in so te takšne narave, da mu onemogočajo izpolnitev
pogodbe. Zavod pristane na razvezo, če udeleženec dokaže obstoj spremenjenih
okoliščin.
Na spremenjene okoliščine se udeleženec ne more sklicevati potem, ko preteče rok, ki je
s to pogodbo predviden za zaključek aktivnosti.
Udeleženec lahko predlaga razvezo pogodbe tudi v primeru, če se izkaže, da zaradi
zahtevnosti programa udeleženec glede na svoje subjektivne lastnosti v programu ne bo
mogel uspešno napredovati in ga dokončati.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem
te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo
pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
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Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranki določita z aneksom k tej
pogodbi.
15. člen
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en (1) izvod.
16. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od
dneva začetka programa.

Pogodbo pripravil :

Številka

:

Zavod RS za zaposlovanje

Datum

:

po pooblastilu generalne direktorice

Udeleženec:

Direktorica območne službe:

Datum podpisa pogodbe:

Datum podpisa pogodbe:

Vir: ZRSZ, 2012.
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Priloga 4: Število planiranih in sklenjenih pogodb za vključitev v ukrepe APZ v letu
2010 in v letu 2011
Naziv ukrepa/aktivnosti

Št. novo vključenih v
2010 - plan

Št. novo vključenih v
2010 - realizacija

Št. novo vključenih v
2011 - plan

Št. novo vključenih v
2011 - realizacija

Svetovanje in pomoč pri iskanju
zaposlitve

42.500

97.758

98.835

107.247

21.680

34.406

15.366

16.365

11.630

27.623

23.317

29.861

7.560

6.741

4.220

3.046

83.370

166.528

141.738

156.519

•

•
•

Poklicno in zaposlitveno
informiranje, svetovanje in
motiviranje
Pomoč pri iskanju zaposlitve
Razvoj in izvajanje novih
oblik
pomoči
ter
predstavitev

Usposabljanje in izobraževanje
•

•
•
•
•

Programi institucionalnega
usposabljanja in nacionalne
poklicne kvalifikacije
Programi
praktičnega
usposabljanja
Programi izobraževanja
Usposabljanje
in
izobraževanje zaposlenih
Preventivni in inovativni
projekti na trgu dela

Spodbujanje
zaposlovanja
samozaposlovanja
•
•

•

in

Spodbujanje
samozaposlovanja
Subvencije za zaposlitev
težje
zaposljivih
skupin
brezposelnih oseb
Povračilo stroškov dela

Programi za povečanje socialne
vključenosti
•

Skupaj

Spodbujanje
vključevanja
aktivnosti

in

socialnega
delovne

Vir: Poslovni načrt ZRSZ za leto 2010, str. 24, Poslovni načrt ZRSZ za leto 2011, str. 51,
Mesečne informacije ZRSZ, december 2011, str. 27.
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Priloga 5: Predvidena in porabljena sredstva za izvedbo programov APZ v letu 2010 in
v letu 2011

Ukrep

Plan 2010

Realizacija 2010

Plan 2011

1

5.500.000,00

4.408.750,14

4.677.000,00

ni podatka

2

29.505.179,00

23.368.654,88

18.430.645,76

ni podatka

3

38.779.372,00

40.334.455,84

28.475.539,00

ni podatka

4

47.282.800,00

46.138.321,12

29.812.078,00

ni podatka

Skupaj

121.067351

114.249.181,98 81.395.262,76

Realizacija
2011

ni podatka

Vir: Letno poročilo ZRSZ za leto 2010, str. 14 in Poslovni načrt ZRSZ za leto 2011, str. 17.
Priloga 6: Število novo sklenjenih pogodb po posameznih ukrepih in število registrirano
brezposelnih v januarju 2010, januarju 2011 in januarju 2012
Ukrep/aktivnost

Januar 2010

Januar 2011

Januar 2012

Ukrep 1: Svetovanje in
pomoč
pri
iskanju
zaposlitve****

74.355

87.073

ni podatka

Ukrep 2: Usposabljanje
in izobraževanje

847

1.866

681

Ukrep 3: Spodbujanje
zaposlovanja
in
samozaposlovanja

616

2.134

329*

Ukrep 4: programi za
povečanje
socialne
vključenosti

2.767

1.390

57***

Skupaj

78.585

92.463

1.789

Število
registrirano
brezposelnih

99.591

115.132

115.965

722**

Vir: ZRSZ, mesečne informacije januar 2010, str. 3-4, mesečne informacije januar 2011,
str. 3-4 in mesečne informacije januar 2012, str. 3-4.
*Ukrep 3 - Spodbude za zaposlitev
** Ukrep 5 - Spodbujanje samozaposlovanja
***Ukrep 4 - Kreiranje novih delovnih mest
**** Podatki za aktivnost ne prikazujejo število novo sklenjenih pogodb, ampak število storitev oziroma vključitev (npr.
obravnave, svetovanje, javljanje)
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