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POVZETEK
Brezposelnost je socialni primer in predstavlja druţbeni pojav, ki vpliva na raven
blaginje v drţavi. Slovenija pa je ţe po ustavi socialna drţava, ki to uresničuje s
sistemom socialne varnosti, ki vključuje socialno varstvo kot tudi socialno
zavarovanje in zagotavlja posebne pravice posameznim skupinam prebivalstva
(otrokom, invalidom, starim, brezposelnim).
Med socialno zavarovanje spada tudi zavarovanje za primer brezposelnosti, ki
brezposelnim osebam nudi dajatve, ki nadomeščajo izgubljen dohodek, katerega si
brezposelna oseba ne more ustvarjati iz različnih razlogov. Osnovna dajatev
zavarovanja za primer brezposelnosti je denarno nadomestilo. Pri tem zavarovanju
pa so zavarovanci upravičeni tudi do storitev, ki pa so v obliki ukrepov aktivne
politike zaposlovanja.
Nosilec zavarovanja za primer brezposelnosti pa je Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki opravlja strokovne naloge na področju zaposlovanja in zavarovanja
za primer brezposelnosti ter izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Ključne besede:
brezposelnost, brezposelne osebe, socialno varstvo, zavarovanje za primer
brezposelnosti, denarno nadomestilo, aktivna politika zaposlovanja, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje
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SUMMARY
Unemployment is a social case and represents a social phenomenon that affects the
level of prosperity in a state. Slovenia is a welfare state by Constitution, which is
realised by a system of social security that includes social assistance as well as social
insurance and by assuring social rights to certain groups of population (e.g. children,
disabled persons, the elderly, the unemployed).
Social insurance also includes unemployment insurance that offers benefits in cash to
the unemployed in order to supplement the lost income an unemployed person
cannot create for various reasons. One of the basic benefits in cash is the
unemployment allowance. The person insured with this insurance is also entitled to
the services in the form of active employment policy.
The unemployment insurance institution in Slovenia is the Employment Service of
Slovenia that performs professional tasks in the fields of employment and
unemployment insurance as well as takes measures in the form of active
employment policy.
Key words:
Unemployment, unemployed person, social assistance, unemployment insurance,
unemployment allowance, active employment policy, Employment Service of Slovenia
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
O brezposelnosti je bilo povedanega in napisanega veliko, se pa še vedno veliko
govori in piše o tem. Zakaj? Je eden večjih druţbeno-ekonomskih pojavov, oziroma
problemov, na katerega ni imuna nobena evropska in svetovna drţava. Visoka
stopnja brezposelnosti je značilna za vse evropske in tudi neevropske drţave. Z
druţbenogospodarskimi spremembami se temu ne more izogniti nobena nacionalna
drţava, to pa tudi opozarja na globalne (gospodarske in druţbene) spremembe. Te
spremembe so posledica intenzivnih procesov spreminjanja, tudi na področju drţavne
blaginje in socialne politike. Vendar pa gre tudi za pojav, ki je tesno povezan s
temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami, kot je npr. pravica do dela, pravica
do socialne varnosti, pravica do plačila ipd.
Brezposelnost je eden izmed velikih problemov sodobnih razvitih in nerazvitih druţb.
Na druţbeni ravni pomeni neizkoriščenost dela aktivnega prebivalstva, neuspešnost
makroekonomske politike vlade, zapostavljenost in teţak poloţaj tistega dela
prebivalstva, ki se ne more zaposliti pa bi si to ţelel, hkrati pa je tudi vzrok za
pomemben del ekonomskega razlikovanja med posamezniki v druţbi.
V Slovenji sta zaposlovanje in brezposelnost zaradi uvajanja sistema trţnega
gospodarstva ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let 20. stoletja ter z
njimi povezanega delovanja trţnih zakonitosti dobila drugačne značilnosti. Trg dela je
tako v Sloveniji v zadnjem desetletju doţivel velike spremembe. Po osamosvojitvi
Slovenije je izguba velikega dela trgov narekovala zmanjševanje števila zaposlenih,
krčenje proizvodnega procesa in prilagajanje ter osvajanje novih trgov, veliko
zahtevnejših od jugoslovanskega. Padec obsega proizvodnje je povzročil, da se je
Slovenija srečala s pomembnim deleţem brezposelnih.
Ukrepi, ki se najbolj pogosto uporabljajo za zmanjševanje brezposelnosti, so ukrepi
aktivne politike zaposlovanja. V zadnjih letih politika zaposlovanja v Sloveniji sledi
usmeritvam skupne politike zaposlovanja v Evropski Uniji, ki določajo štiri osnovne
stebre te politike: povečevanje zaposljivosti prebivalstva, pospeševanje podjetništva
in podjetniške miselnosti, pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov
in podjetij ter izenačevanje moţnosti zaposlovanja moških, ţensk in prizadetih
skupin.
Uspešno odpravljanje brezposelnosti je tako povezano z nujnim prilagajanjem
delovne sile na gospodarsko aktivnost, na katero vplivajo tehnološke spremembe in
globalizacija. Te spreminjajo pogoje dela, trgovanja, gospodarjenja in druţbo kot
celoto. Nova delovna mesta, ki se odpirajo, potrebujejo usposobljeno delovno silo,
sposobno sprejemanja in opravljanja z novimi orodji pod novimi pogoji. Ljudi je
potrebno spodbujati k vseţivljenjskemu učenju in prilagajanju, zato je postala
temeljna investicija, investicija v znanje in ljudi, torej v človeški kapital.
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1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen mojega diplomskega dela je ponazoriti pojav brezposelnosti oziroma
prikazati nivo pravic v situaciji ko pride do socialnega primera brezposelnosti.
Glavni cilj diplomskega dela je predstaviti poloţaj brezposelnih oseb v sistemu
socialne varnosti, kar pomeni da bo predstavljena socialna varnost ter poloţaj
oziroma pravice brezposelne osebe v sistemu zaposlovanja in zavarovanja za primer
brezposelnosti, zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Pozornost bo usmerjena na slovensko pravno ureditev teh področij.
V diplomskem delu ţelim predstaviti tudi aktivno politiko zaposlovanja ter njene
ukrepe, s katerimi se ţeli korenito zajeziti pereč problem našega gospodarstva in tudi
vsakdanjika. Predstavljen bo tudi Zavod za zaposlovanje kot institucija, ki opravlja
strokovne naloge na področju brezposelnosti in izvaja ukrepe aktivne politike
zaposlovanja.
Glede na to, da je Republika Slovenija članica Evropske unije je namen diplomskega
dela predstaviti tudi zaposlovalno politiko Evropske unije, njene temelje in programe.
1.3 METODE DELA
Pri izdelavi diplomske naloge sem večji del gradiva črpal in proučeval iz veljavne
zakonodaje in strokovne literature, učbenikov, člankov, zbornikov ter različnih
publikacij. Nekatere informacije sem črpal tudi s spletnih strani, predvsem na spletnih
straneh Zavoda za zaposlovanje, različnih uradov in ministrstev. Veliko statističnih
podatkov sem črpal iz letnih poročil Zavoda za zaposlovanje ter Statističnega urada.
Zaradi laţjega pregleda in razumevanja statističnih podatkov sem uporabil
razpredelnice.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih pomembnih delov oz. sklopov.
V prvem delu je predstavljen trg dela. Predstavljeno je stanje na trgu dela v Sloveniji,
ki se srečuje s ključnimi problemi kot so nizka izobrazbena raven, nizka stopnja
zaposlenost starejših ter slabo upravljanje s človeškimi viri. Prikazana je tu proţnost
trga dela v povezavi z brezposelnostjo.
V drugem delu je predstavljena socialna varnost,načela socialne varnosti ter
fleksibilnost v sistemu socialne varnosti, kot tudi odnos drţave in posameznika do
socialne varnosti. Opredeljena sta tudi dva podobna, a vendar različna pojma kot sta
socialno zavarovanje in socialno varstvo, ki jih nekateri velikokrat zamešajo.
V tretjem delu je predstavljen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki ima
nalogo posredovanja zaposlitev, svetovanja, usposabljanja, izvajanja različnih
ukrepov itd. Opisana je organizacijska struktura in dejavnost Zavoda ter zakonodaja,
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na podlagi katerih Zavod opravlja svoje naloge. Predstavljen je tudi postopek in
pogoji za prijavo v evidenco brezposelnih oseb.
V četrtem sklopu je opredeljena brezposelnost, vrste brezposelnosti,metode merjenja
brezposelnosti ter gibanje brezposelnosti v Sloveniji.
V naslednjem delu, ki je eden pomembnejših so obravnavane pravice brezposelnih
po zakonodaji na področju brezposelnosti, med katerimi je najpomembnejši pravni
akt Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
V šestem delu je predstavljena Aktivna politika zaposlovanja, njen nastanek v svetu
in Sloveniji, njeni cilji, finančni viri iz katerih se financira. Opisan je tudi pravni
poloţaj brezposelnih v času
vključenosti v aktivno politiko zaposlovanja in
predstavljen je program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Predzadnji sklop govori o zaposlovanju v Evropski uniji, zaposlovalni politiki EU in
njenem nastanku. Opisane so tudi organizacije in institucije, ki delujejo in izvajajo
različne programe na področju zaposlovanja in socialne varnosti.
V zadnjem delu je predstavljena sodna praksa z judikati s področja brezposelnosti.
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2 TRG DELA
Trg dela je trg, ki določa plače ter obseg in vrsto drugih značilnosti zaposlitve.
Ponudba in povpraševanje na trgu dela se oblikujeta tako, da delodajalci
povprašujejo po delu1 in najemajo delavce, delojemalci oziroma delavci pa iščejo
zaposlitev in ponujajo storitve dela. Trg dela je lahko lokalni, mednarodni, bolj ali
manj regulirani, primarni, sekundarni ipd. Zaradi narave razmerja med delodajalci in
delojemalci se je v sodobni druţbi razvila posebna zakonodaja in vrsta institucij, ki
urejajo delovanje trga dela (Malačič et al., 1995, str. 29).
2.1 TRG DELA V SLOVENIJI
Obdobje gospodarske rasti, ki se je v Sloveniji po osamosvojitvi začelo ţe leta 1993,
vse do leta 1999 ni prineslo bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela. Stopnja
registrirane brezposelnosti se je ohranjala na ravni okoli 14% in se je šele v letu
1999 začela sorazmerno hitro zmanjševati. Konec leta 2000 je tako znašala 12%.
Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili (metodologija Mednarodne
organizacije dela), ki daje mednarodno primerljive podatke o stopnji brezposelnosti,
se je v letih od 1997 do 2001 gibala med 7% in 8%. V letu 1999 je znašala 7,6%,
leta 2000 pa se je spustila na 7,2%. To je sicer manj kot znaša povprečna stopnja
brezposelnosti v EU.
Od leta 1993, ko je prešla iz tranzicijske krize, so v Sloveniji gospodarski rezultati
ugodni. Gospodarstvo se je večinoma ţe prestrukturiralo in postalo bolj konkurenčno
ter izvozno usmerjeno. Zaradi obseţnejše zunanjetrgovinske menjave in večje
investicijske aktivnosti je bila v letu 2007 v drţavi doseţena visoka, kar 6,1 %
gospodarska rast.
Procesi gospodarskega prestrukturiranja, ki so potekali od konca osemdesetih let
prejšnjega stoletja, so se v sektorski strukturi odrazili kot zmanjšanje kmetijskega in
nekmetijskega sektorja ter povečanje storitvenega sektorja. Zmanjšal se je obseg
proizvodnje posameznih dejavnosti, kot je rudarstvo, tekstilna, usnjarska, ţivilska in
lesno predelovalna industrija. V predelovalnih dejavnostih se je povečala zlasti
proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken, proizvodnja kovin in
kovinskih izdelkov, proizvodnja strojev in naprav ter proizvodnja električne in optične
opreme. Poleg predelovalnih dejavnosti pomembno področje dejavnosti predstavlja
gradbeništvo, vse bolj se krepi trgovina, razvija se turizem, najhitrejša rast pa je na
področju poslovnih storitev. Med večjimi poslovno uspešnimi podjetji ali podjetniškimi
skupinami so: Lek, Gorenje, Krka, Merkur, Mercator, Revoz, Unior, Primorje, Petrol,
Pivovarna Laško, Hidria, Helios in Sava.
Delo je eden od osnovnih proizvodnih dejavnikov. Z njim običajno širše opredelimo proizvodne
storitve, vsebovane v človeškem fizičnem in psihičnem naporu, usposobljenosti in intelektualne moči.
Delo je smotrna, k cilju usmerjena dejavnost (Malačič et al., 1995, str. 29).
1
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Gospodarska rast vpliva tudi na razmere na trgu dela, kjer se povečuje zaposlovanje
in zmanjšuje brezposelnost. Število delovno aktivnih prebivalcev se, kljub zapiranju
delovnih mest v posameznih delovno intenzivnih panogah, od leta 2004 znova
povečuje. Po podatkih za februar 2008 je bilo v drţavi 870.947 delovno aktivnih
prebivalcev (gre za podatke iz registra delovno aktivnih prebivalcev Slovenije), kar je
3,5 % več kot pred letom.
Marca 2008 je bilo 64.295 brezposelnih oseb (gre za osebe, prijavljene na zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje), kar je 13,4 % manj kot pred letom.
Problematična ostaja struktura brezposelnosti, še zlasti brezposelnost ţensk in
starejših, v zadnjem času pa vse bolj narašča tudi deleţ brezposelnih z višjo in visoko
izobrazbo, predvsem med mladimi.
Brezposelne dalj časa ostajajo osebe brez strokovne izobrazbe, brez ustreznih
delovnih izkušenj in osebe z določenimi zaposlitvenimi ovirami, kot je starost,
invalidnost ipd. Viški delovne sile se pojavljajo tudi kot posledica gospodarskega
prestrukturiranja ali prevelikega vpisa v posamezne izobraţevalne smeri. Teţave pri
zaposlovanju imajo brezposelni z nizko izobrazbo, s srednješolsko izobrazbo splošne
smeri (npr. gimnazijski maturanti) in diplomanti druţboslovne smeri. Poleg
izobrazbene smeri so za zaposlitev pogosto odločilnega pomena pridobljene delovne
izkušnje in dodatna znanja (vozniški izpit, znanje tujih jezikov, računalniška znanja
itd.)2

2.2 KLJUČNI PROBLEMI NA TRGU DELA V SLOVENIJI
Slovenija je na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela v številnih
potezah na ravni področja Evropske unije (v nadaljevanju EU) in v celoti upošteva in
sledi smernicam politike zaposlovanja EU. Od najbolj razvitih drţav EU pa jo loči pet
problemskih področij: nizka stopnja zaposlenosti, nizka izobrazbena in kvalifikacijska
raven, prevelik deleţne zahtevnih delovnih mest, naraščanje strukturnih neskladij na
trgu dela (izobrazbena, poklicna ter regionalna) ter povečevanje neenakosti pri
dostopu do dela in kapitala (Lamovšek, 2006, str.8). V okviru politik na področju trga
dela in zaposlovanja v Sloveniji je zato posebna pozornost namenjena ukrepom za
povečanje sposobnosti zaposlenih na potencialno ogroţenih delovnih mestih za
dolgotrajno ohranitev zaposlitve in sposobnosti brezposelnih za prilagoditev
potrebam trga dela ter povečanje njihovih zaposlitvenih moţnosti.3

Zavod RS za zaposlovanje, Slovenija – Trg dela nacionalna raven, 5.7.2008
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Program reform za izvajanje lizbonske strategije v
Slovenji, 5.7.2008
2
3
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Analiza stanja in gibanj na trgu dela v Sloveniji kaţe naslednje ključne probleme
(Kajzer, 2005, str. 37):
Nizka stopnja zaposlenosti in visoka stopnja brezposelnosti nizko izobraţenih,
kar je ključni strukturni problem brezposelnosti v Sloveniji. Problem je povezan
z bistveno niţjo stopnjo zaposlenosti v storitvah (slabše razviti storitveni
sektor, predvsem socialne storitve) v Sloveniji in malo zaposlitev s krajšim
delovnim časom med starejšimi, ki je v EU precej pogosta (21,6% starejših
med 55 in 64 leti dela s krajšim delovnim časom). Velike rezerve so predvsem
na področju zaposlovanja starejših ţensk s krajšim delovnim časom.
Izredno nizka stopnja zaposlenosti starejših (med najniţjimi v EU), ki je
povezana z reševanjem odkrite brezposelnosti s predčasnim upokojevanjem
kakor tudi s prej omenjenim malo razširjenim delom s krajšim delovnim
časom. Zato bi bilo koristno spodbujati delno upokojevanje. Cilj Lizbonske
strategije (50-odstotna stopnja zaposlenosti) ne bo dosegljiv brez oblikovanja
strategije aktivnega staranja, ki bo vključevala ukrepe za zmanjševanje
poklicnih bolezni in izboljšanje varnosti pri delu, programe izobraţevanja
odraslih, starejših od 45 let in ukrepe, ki bodo vseţivljenjsko učenje spremenili
iz načela v prakso, pri čemer se bo treba še posebej osredotočiti na izboljšanje
povezanosti usposabljanja z delom.
Sorazmerno visoka stopnja brezposelnosti mladih (15-24 let), ki zahteva
povečanje naporov za (a) zaposlovanje mladih in njihovo vključevanje v delo s
pomočjo mentorjev, s katerimi bi dobili potrebne začetne delovne izkušnje, (b)
opravljanje prekvalifikacije in pridobivanje vsaj srednješolske izobrazbe, kar bi
povečalo njihove zaposlitvene moţnosti.
Neintenzivno upravljanje s človeškimi viri (v nadaljevanju UČV) v podjetjih. Za
UČV v Sloveniji je značilno, da so zaposleni, ki niso del vodstva, zgolj izvajalci,
njihovi človeški viri pa neizkoriščeni. Kritično malo je kadrovskih strokovnjakov
na sto zaposlenih, pri čemer so podjetja usmerjena na notranji trg dela,
stopnja proţnosti zaposlovanja je nizka, odločanja o UČV je centralizirano,
premalo pozornosti vodstva je namenjeno UČV, izobraţevanje in usposabljanje
zaposlenih se pogosto zanemarja. Slabo UČV ter premalo vlaganja vanj se
zrcali v nizki inovativnosti slovenskih podjetij.
2.3 PROŢNOST TRGA DELA IN BREZPOSELNOST
Pojem proţnosti ali s tujko fleksibilnosti na abstraktni ravni označuje sposobnost
odzivanja in prilagajanja različnim spremembam. Splošno lahko tako rečemo, da gre
pri proţnosti trga dela za sposobnost prilagajanja trga dela bodisi s spremembam
povpraševanja in ponudbe bodisi prek ravni plač. V laičnih in nekaterih strokovnih
razpravah se pojem proţnosti trga dela omejuje zgolj na proţnost plač in
stroškov dela, zanemarjeno pa je prilagajanje količin - sprememb na strani ponudbe
in povpraševanja. V Sloveniji pa se je v zadnjem času v ospredje postavljala
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predvsem numerična proţnost oziroma se je proţnost razumevala zgolj kot laţje
odpuščanje delavcev (Kajzer, 2005, str. 11).
Ker proces prilagajanja novo nastalim razmeram lahko poteka tako na ravni podjetja,
posameznika kot tudi na ravni dejavnosti ali narodnega gospodarstva, smo tudi
pojem proţnosti trga dela opredelili na teh dveh ravneh - na ravni podjetja, kjer
govorimo o notranji proţnosti in na ravni narodnega gospodarstva, kjer govorimo o
zunanji proţnosti (Kajzer, 2005, str. 12).
Na ravni podjetja, kjer proţnost označujemo kot notranjo, se proţnost pojavlja kot
(Kajzer, 2005, str. 12):
zunanja numerična proţnost, ki označuje sposobnost podjetja, da
prilagodi raven potrebnega proizvodnega dejavnika dela spremembam na
trgu blaga z zmanjšanjem ali povečanjem števila zaposlenih;
notranja numerična proţnost, ki označuje sposobnost podjetja, da prilagodi
obseg in časovno razporeditev dela (število delovnih ur in delovni čas) brez
zmanjšanja ali povečanja števila zaposlenih;
funkcionalna proţnost, ki daje delodajalcu moţnost razporejanja zaposlenih na
različna delovna mesta (notranja mobilnost zaposlenih);
proţnost plač in stroškov dela, ki znotraj podjetja zajema plačevanje in
nagrajevanje dela oziroma povezanosti plač z rezultati dela;
proceduralna proţnost, ki jo določajo postopki pogajanj in dogovarjanja o
elementih, ki določajo prej omenjene oblike fleksibilnosti na ravni podjetja.
Podobno kot na ravni podjetja lahko tudi na ravni dejavnosti, celotne ponudbe dela
ali narodnega gospodarstva razlikujemo več oblik zunanje proţnosti:
numerična proţnost, ki izraţa stopnjo prilagajanja zaposlenosti (zunanja
numerična proţnost) in opravljenih delovnih ur (notranja numerična proţnost)
spremembam na trgih blaga;
proţnost stroškov dela, ki označuje prilagajanje ravni realnih plač in ostalih
stroškov dela ter relativnih stroškov dela, spremembam v zaposlenosti,
brezposelnosti in produktivnosti;
mobilnost delovne sile in spremembe v njenem obsegu.
Proţne oblike dela so:
zaposlitev za določen čas,
zaposlitev s krajšim delovnim časom,
pogodbeno delo,
delo na domu,
samozaposlovanje pri posrednikih dela, ki delavce posojajo delodajalcem,
oziroma pri zasebnih agencijah.
Brezposelnost je osrednji problem EU; po treh desetletjih nizke brezposelnosti po
drugi svetovni vojni, se je ţe v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začela
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povečevati; »naravna« stopnja brezposelnosti pa se je v devetdesetih dvignila na
povsem novo, mnogo višjo, raven in dobila drugačne značilnosti. Skupaj s
povečanjem stopnje brezposelnosti se je močno povečala dejanska proţnost ponudbe
na trgu dela oziroma zmanjšala varnost zaposlitve predvsem z uveljavljanjem
različnih oblik sodobnega dninarstva, kar se kaţe v hitri rasti zaposlovanja za določen
čas, »part-time« zaposlovanja in samozaposlovanja (Mencinger, 2006, str.6).
Razlogi za visoko stopnjo in rast brezposelnosti so namreč na strani povpraševanja
po delu, zato t.i. proţnost trga dela, ki je usmerjena na ponudbo dela, probleme
rešuje le na videz. Večja proţnost lahko poveča oscilacije zaposlovanja, pri tem pa
povprečno število zaposlenih ostaja nespremenjeno, ali pa med ponudnike dela le
drugače prerazdeli količino dela, ki jo določa povpraševanje po delu. V danih
okoliščinah zato povečevanje proţnosti deluje nesimetrično, omogoča le laţje
odpuščanje in zniţevanje plač ter drugih pravic zaposlenih, ne zagotavlja pa večjega
zaposlovanja in rasti plač (Mencinger, 2006, str. 7).
Prizadevanja za povečanje proţnosti trga dela je pravzaprav poskus s premiki na
ponudbeni strani zmanjšati neravnoteţje, ki je nastalo s spremenjenim
povpraševanjem po delu.
Tako naj bi tehnološka odkritja v kombinaciji z večjo prilagodljivostjo trga dela kar
istočasno zagotovila večjo produktivnost , več in boljša delovna mesta, selitev
delavcev iz dejavnosti z nizko dodano vrednost v dejavnost z visoko dodano
vrednostjo in zmanjšanje brezposelnosti. Tehnološke spremembe povečujejo
produktivnost ter ustvarjajo boljša delovna mesta, ne ustvarjajo pa več delovnih
mest. prav zaradi tehnoloških sprememb se namreč število in deleţ zaposlenih v
proizvodnih dejavnostih neprestano zmanjšuje; krčenju količine dela so tehnološke
spremembe tudi namenjene. Le malo delavcev, ki zaradi tehnoloških sprememb
izgubi zaposlitev, more dobiti zaposlitev v isti ali drugi proizvodnih dejavnostih z višjo
dodano vrednostjo. Nekaj se jih lahko preseli v storitvene dejavnosti z enako, višjo ali
niţjo dodano vrednostjo4, še več pa med brezposelne (Mencinger, 2006, str. 9).

4

Kolikšna je dodana vrednost v storitvenih dejavnostih, posebno javnih, določa njihova
monopoliziranost in sposobnost administrativno vsiliti storitve, ki jih te dejavnosti ponujajo.
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3 SOCIALNA VARNOST
Socialna varnost je druţbena vrednota, stanja človeške varnosti ter druţbene
stabilnosti. Z vidika druţbene organiziranosti je to sistem razmerij, katerih značilnost
je, da se v njihovem okviru osebam, katerih socialno stanje je prizadeto ali ogroţeno,
zagotavljata nujna gospodarska in druga pomoč na temelju socialnih pravic. To so
pravice iz socialne varnosti, ki jih oseba lahko uveljavi, če je po predpisih, ki urejajo
posamezno področje socialne varnost, upravičena do te pravice. To je socialna
pravica v oţjem pomenu besede, ki je po svoji pravni naravi osebna pravica.
Uvrščamo jo med temeljne človekove pravice.
Socialne pravice in njim ustrezne pravno urejene obveznosti in odgovornosti
udeleţencev socialnih razmerij so urejene v dveh organizacijskih in pravnih sistemih
socialne varnosti. To sta sistem socialnih zavarovanj in sistem socialnega varstva
(Vodovnik, 2006, str. 153).
V Sloveniji sta se uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta (Vodovnik, 2006, str.
154):
sistem socialnih zavarovanj, v okviru katerih se udeleţencem konkretnega
socialnega zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo),
zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pravic zavarovancev ob nastanku
socialnega primera
sistem socialnega varstva, v okviru katerega se zagotavljajo minimalne
socialne pravice tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih
primerov v okviru sistema socialnih zavarovanj.
Po določilih 2. člena Ustave Republike Slovenije je Slovenija pravna in socialna
drţava. Načelo socialne drţave pomeni, da je dolţna zagotavljati ugodne razmere za
uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih druţbenih in osebnih socialnih interesov
ljudi. Dolţna je torej voditi tako politiko in sprejemati tako zakonodajo, da bodo
zagotovljene ustrezne okoliščine za uresničevanje in varovanje socialnih interesov in
potreb posameznikov in druţbe kot celote (Vodovnik, 2006, str. 154).
Načela socialne varnosti so (Vodovnik, 2006, str.159):
načelo enotnosti
To je vrednostno izhodišče razvijanja enovitega sistema skrbi za socialni
poloţaj posameznika. Ustava nalaga drţavi dolţnost, da zagotovi vsakomur
minimalne socialne pravice ter da organizira javno sluţbo, ki skrbi za njihovo
zagotavljanje.
načelo vzajemnosti in solidarnosti
vsebina načela vzajemnosti je, da so prispevki posameznika za socialno
varnost v obliki različnih davščin odvisni zlasti od njegovih dohodkov in
premoţenjskih moţnosti, uţivanje pravic, s katerimi se upravičencem
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zagotavljajo koristne dobrine, pa od prispevkov posameznika ni v celoti
odvisno.
Pri načelu solidarnosti je vsakomur priznana pravica, da se mu iz javnih
sredstev zagotavljajo najnujnejše ţivljenjske dobrine, če ne more sam
sodelovati pri zagotavljanju sredstev za socialno varnost s plačevanjem
ustreznih davščin.
načelo univerzalnosti
Sistem socialne varnosti poskuša zajeti čim več oseb, ki jih doletijo socialni
primeri (generalizacija). To je značilno zlasti za socialno varstvo, zdravstveno
varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter druţinska razmerja, manj pa
je značilna za dodatna prostovoljna socialna zavarovanja in zavarovanje za
primer brezposelnosti.
načelo demokratičnosti ter privatizacije
Za razvoj socialne povezanosti v svetu in pri nas je značilen proces postopne
privatizacije socialnih zavarovanj. Sodobna drţava v teh podsistemih socialne
varnosti oţi svoje lastniške in upravljalske pristojnosti in jih postopoma
prenaša na udeleţence zavarovalnih razmerij. V okviru prostovoljnih socialnih
zavarovanje lahko udeleţenci sami v pomembnem obsegu, torej
demokratično, odločajo o organiziranju sistema, upravljanju tega sistema ter
določanju kriterijev za uveljavljanje pravic.
načelo zakonitosti
Načelo zakonitosti je značilno za pravna razmerja s prevladujočimi elementi
javnega prava pred elementi zasebnega prava. Jedro vsebine tega načela je,
da so ključni elementi pravnih razmerij urejeni s konkretnimi obveznimi
pravnimi normami, katerih uporabe udeleţenci razmerij ne morejo izključiti.
načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic
Pomembna je delitev pravic na osebne in premoţenjske pravice. Za
premoţenjske je značilno, da so v pravnem prometu in da jih lahko
upravičenec na primer odtuji ali obremeni. Če nosilci premoţenjskih pravic ne
uveljavljajo v predpisanih časovnih obdobjih, pravice zastarajo. Nasprotno pa
velja za osebne pravice, med katere spadajo tudi socialne pravice. Osebne
pravice ne zastarajo in niso v pravnem prometu.
Spoštovanje pridobljenih pravic je načelo, ki zavezuje subjekte , ki odločajo o
konkretni pravici posameznika, in pravodajalce, ki določajo pravne temelje za
priznavanje pravic.
načelo varstva pravic
Ker so socialne pravice po naravi tudi človekove pravice, veljajo za njihovo
varstvo tudi ustavne norme o posebnem varstvu teh pravic. Ustava določa, da
sta osebam zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve.
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3.1 SOCIALNO ZAVAROVANJE
Socialna zavarovanja so sistemi, ki jih organizira in zakonsko uredi drţava zaradi
odpravljanja posledic uresničitve socialnih tveganj (rizikov) z ukrepi, za izvajanje
katerih sredstva zagotavljajo zavarovanci ter drugi z zakonom določeni osebki
(Vodovnik, 2006, str. 155).
Socialna zavarovanja so prvo pomembno področje organizirane druţbene skrbi za
posameznika, katerega socialna varnost je ogroţena ob nastopu socialnega primera.
To področje skupaj z drugim področjem socialnega varstva sestavlja celovit druţbeni
sistem socialne varnosti (Vodovnik, 2006, str. 156).
Področje socialnih zavarovanj je sestavljeno iz več podsistemov socialnih zavarovanj,
ki so urejeni zlasti s pravili heteronomnega prava, čeprav se s postopno privatizacijo
in uveljavljanjem prostovoljnih zavarovanj na teh področjih tudi socialna zavarovanja
vedno bolj opirajo na avtonomno pravo, ki ga oblikujejo udeleţenci socialnih razmerij
(Vodovnik, 2006, str. 156.).
Nosilci socialnih zavarovanj v Sloveniji so javni zavodi:
Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.5
Nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.6
Strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti in izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, opravlja
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.7
3.2 SOCIALNO VARSTVO
Socialno varstvo je področje socialne varnosti, ki dopolnjuje področje socialnih
zavarovanj tako, da organizirano in pravno urejeno zagotavlja osebam, ki so se
znašle v socialnih stiskah in teţavah, nujno denarno ali drugo pomoč, če je ni
mogoče tem osebam zagotoviti v okviru socialnih zavarovanj. S tem se ustvarjajo
pogoji za razvijanje socialne drţave. Zajema s predpisi urejene dejavnosti, ki se
izvajajo kot javna sluţba in so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk
in teţav posameznikov in skupin prebivalstva. V okviru teh dejavnosti se izvajajo
preventivni oziroma kurativni ukrepi. Njihovo jedro so različne nujne
socialnovarstvene storitve na eni, ter minimalne socialnovarstvene dajatve ogroţenim
posameznikom ali skupinam na drugi strani (Vodovnik, 2006, str. 157).
Drţava zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje
za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj
ZZVZZ-UPB3, Ur.l. RS, št. 72/2006, 12. člen
ZPIZ-1-UPB4, Ur.l. RS, št. 109/2006, 10. člen
7
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 4. člen
5

6

11

samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega ţivljenja invalidov ter drugih oblik
prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.8
Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvojnim usmeritvam na
področju socialnega varstva se pri ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo,
ustanovi strokovni svet. Člane strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za
socialno varstvo, iz vrst priznanih strokovnjakov s področja socialne politike na
predlog socialne zbornice.9
3.3 FLEKSIBILNOST V SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eno izmed osrednjih vprašanj delovnega prava.
Posebna pozornost je namenjena predvsem prenehanju pogodbe o zaposlitvi na
strani delodajalca proti volji delavca.
Pristop socialne drţave k urejanju te tematike je dvotiren. V okviru delovne
zakonodaje so vzpostavljeni delavnopravni standardi z namenom varstva delavca, saj
zanj pomeni izguba zaposlitve izgubo poglavitnega vira zasluţka, v okviru sistema
socialne varnosti pa se zagotavlja socialno varnost v času brezposelnosti.
Delavnopravni vidik in socialnopravni vidik se medsebojno prepletata.
Zahteve po večji fleksibilnosti so se pojavile v povezavi s procesom globalizacije v
letih 1980-1990.
Prva zahteva delodajalcev se nanaša na liberalnejše pravno urejanje prenehanja
pogodbe o zaposlitvi z namenom, da bi se lahko hitreje prilagajali potrebam trga,
zmanjševali svoje stroške, povišali produktivnost, prilagodili delovni proces
spreminjajočim se potrebam trga. Druga zahteva pa je povezana s sprostitvijo
fleksibilnih oblik zaposlitve, kot so zaposlitve za določen čas, delovni čas, krajši od
polnega, začasno delo prek zaposlitvenih agencij za naročnika del, delo na domu, pa
tudi samozaposlovanje (Kresal, 2006, str. 147)
Sprva stroge zahteve po fleksibilizaciji trga dela in delovne zakonodaje so se
postopoma relativizirale. V zadnjem času je v ospredju kombinacija fleksibilnosti trga
dela z varnostjo zaposlitve. Varnost zaposlitve naj bo proţna, prilagodljiva.
Najuspešnejše rešitve razmerja med fleksibilnostjo in varnostjo je moč najti v danski
ureditvi, ki izhaja iz naslednjih predpostavk:
relativno sproščena delovna zakonodaja o varstvu zaposlitve s kratkimi
odpovednimi roki in malo pravicami delavcev v zvezi z odpovedjo (po
posameznih sektorjih jo dopolnjujejo kolektivne pogodbe z več ali manj
dodatnimi pravicami delavcev v zvezi s prenehanjem zaposlitve);
ki je kombinirana s sistemom socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti
z visokimi in dolgotrajnimi denarnimi dajatvami (pasivni ukrepi), kar zagotavlja
visoko dohodkovno varnost tudi v primeru brezposelnosti;
8
9

ZSV-UPB2, Ur.l. RS, št. 3/2007, 2. člen
ZSV-UPB2, Ur.l. RS, št. 3/2007, 8. člen
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s sistemom obseţnih ukrepov aktivnih ukrepov politike zaposlovanja s
posebnim poudarkom na izobraţevanju, usposabljanju z namenom čim
prejšnje ponovne vključitve v aktivno zaposlitev .
V sistemu so delodajalci razbremenjeni večjih stroškov, povezanih z odpuščanji,
vendar pa so ti stroški socializirani, preneseni prek davkov in prispevkov na druţbo.
Mobilnost delavcev je velika, na drugi strani pa je trajanje brezposelnosti med eno in
drugo zaposlitvijo zelo kratko.
Danski model ponuja rešitev v kombinaciji denarnih pravic (pasivnih ukrepov) z
učinkovitimi in obseţnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja.
Evropska strategija zaposlovanja sledi motu »več in boljša delovna mesta za vse«,
kot del lizbonske agende poudarja ustreznost modela proţne varnosti pri
zaposlovanju. Štiristebrna struktura, ki poudarja zaposljivost, podjetništvo,
prilagodljivost in enake moţnosti za vse, je dopolnjena z novimi cilji, ki so izboljšanje
kvalitete dela, ustrezno razmerje med varnostjo in fleksibilnostjo, odprava
diskriminacije na trgu dela, vseţivljensko izobraţevanje, politika aktivnega staranja,
polno partnerstvo s socialnimi partnerji. Več poudarka kot prej je namenjenega
varstvu dela in zaposlitve (Strban, 2006, str. 331)
Slovenski zakonodajalec je pri ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi moral
upoštevati zaveze, ki predvsem izhajajo iz konvencije MOD št. 158 in Revidirane
Evropske socialne listine.
Veljavni Zakon o delovnih razmerjih je korak k fleksibilnosti na področju dela, čeprav
ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi ohranja relativno visoko raven varstva
delavcev.
Koraki v smeri fleksibilnosti se kaţejo v zakonski ureditvi delovnega časa, posebnih
pogodb o zaposlitvi, skrajševanju odpovednih rokov, niţjih zneskih odpravnine,
odpuščanju invalidov, ki je urejeno v področnem Zakonu o Pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ter Zakonu o zaposlovanju invalidov.
Naslednji korak, ki bi moral slediti večji fleksibilnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
je fleksibilnost v sistemu socialne varnosti.
Slovenska ureditev socialnih zavarovanj vključuje v socialna zavarovanja širok krog
posameznih skupin. V veje socialnega zavarovanja so vključeni vsi delavci, tako tisti,
ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas in čas, krajši od
polnega, kakor tudi samozaposlene osebe. Vendar pri vključitvi in dostopu do
nekaterih pravic fleksibilni delavci niso zmerja v enakovrednem poloţaju kot delavci v
tipični obliki zaposlitve. Oviro lahko predstavljajo nekateri pogoji pridobitve pravic,
največkrat to oviro predstavlja pridobitev statusa zavarovanca, določena doba
predhodnega zavarovanja.
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3.4 RAZMERJE MED ODGOVORNOSTJO DRŢAVE IN POSAMEZNIKA ZA
SOCILANO VARNOST
Globalizacija je sklop sprememb v druţbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so
posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V
ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in
proste trgovine.
V obdobju globalizacije se izdelki proizvajajo vse bolj na teritorijih, kjer je drţavna
zakonodaja glede pravic delavcev, davkov in izdatkov za socialno varnost niţja. Na
ceno delovne sile ter na politiko zaposlovanja vplivajo stroški prispevkov za socialno
varnost. Če gre za sistem obveznega socialnega zavarovanja , ki v svojem okviru
zajema večino rizikov socialne varnosti, zahteva financiranje takšnega sistema velik
odstotek bruto druţbenega produkta.
Istočasno pa za delodajalca, ki zaposluje delovno silo, predstavlja socialna varnost
zaposlenih velik strošek. Višji socialni stroški zavirajo zaposlovanje ter povečujejo
brezposelnost, kar pa v okviru globalnega trga pomeni, da je proizvod zaradi višje
cene na enoto nekonkurenčen.10
Ţelje drţav so ohraniti relativno visoko stopnjo socialne varnosti ob zniţanju stroškov
zanjo, realnost pa je drugačna.
Posamezni ekonomisti, ki se zgledujejo po ureditvi ZDA, predlagajo premik v
financiranju in v smiselnosti. Predlagajo maksimalno privatizacijo na področju
socialne varnosti ter povečanje sofinanciranja posameznikov, ko pride pri njih do
socialnega rizika.
To stališče načenja osnovni načeli socialne varnosti vzajemnosti in solidarnosti.
V okviru Evrope je pomembno izpostaviti 12. člen Evropske socialne listine
(spremenjene, iz leta 1996), ki posebej opredeljuje pravico do socialne varnosti. Da
bi zagotovile učinkovito uresničevanje pravice do socialne varnosti, se drţave
pogodbenice zavezujejo, da (Novak, 2005, str. 261).:
1. uvedejo ali ohranjajo sistem socialne varnosti,
2. ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni, ki bo vsaj enaka ravni,
potrebni za ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti,
3. si prizadevajo za pospešen razvoj sistema socialne varnosti, da bi dosegel
višjo raven,
4. ukrenejo, kar je potrebno s sklepanjem ustreznih dvostranskih ali več
stranskih sporazumov ali z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, določenimi v
teh sporazumih, da bi zagotovile:
enakopravno obravnavanje lastnih drţavljanov in drţavljanov drugih
pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem
ugodnosti, ki izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti ne glede na
gibanja varovanih oseb med ozemlji različnih pogodbenic,
Relativno veliki izdatki za socialno varnost so lahko v posamezni drţavi razlog za večjo
brezposelnost. Povečanje brezposelnosti pa se odseva v poslabšanju socialnega poloţaja prebivalstva
(več dajatev za brezposelnost).
10
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dodeljevanje, ohranjanje in ponovno pridobitev pravic do socialne
varnosti z ukrepi, kot so seštevanje obdobij in zaposlitev, izpolnjenih v
skladu z zakonodajo katerekoli pogodbenice
Gre za idejo o solidarnosti v Evropi, povezano z mednarodno kompetitivnostjo v
obdobju globalizacije.
V novih pogojih globalizacije je temeljno vprašanje razmerja med kolektivno
odgovornostjo na temelju solidarnosti in individualno odgovornostjo na temelju
svobodne izbire posameznika.
Sistemi socialne varnosti niso statični in se prilagajajo ekonomskim moţnostim in
socialnemu stanju prebivalstva v določeni drţavi in v določenem obdobju.
V bodoče bo potrebno, predvsem zaradi demografskih gibanj, postopoma zoţiti
nekatere pravice v javnem sistemu in spodbujati odgovornost posameznika za
varnost dohodka v starosti in za zdravstveno varstvo.
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4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je samostojna
pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike
Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti. Po Statutu ima Zavod sedeţ v Ljubljani, Roţna
dolina, cesta IX/6.
Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedeţu Zavoda z vodstvom in
Centralno sluţbo, ter v Območnih sluţbah z Uradi za delo, ki so locirani v vseh
Upravnih enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreţa za njegovo dejavnost.
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti in prosilci za
študentska posojila, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in
poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni
11
partnerji ter javnost.
Organ upravljanja
Organ upravljanja Zavoda je Svet Zavoda. Svet Zavoda sestavlja 13 članov, in
sicer12:
šest članov imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer predstavnike
ministrstev, pristojnih za delo, šolstvo, gospodarstvo in finance,
tri člane imenujejo delodajalska zdruţenja na ravni drţave,
tri člane imenujejo sindikati, reprezentativni za območje drţave,
enega člana izvolijo delavci zavoda.
Centralna sluţba in vodstvo
Centralna sluţba razvija strokovne doktrine dela, razvija, predpisuje in vrednoti vse
pripomočke za delo zavoda (priročnike, navodila za delo, organizacijske predpise in
podobno), koordinira vse poslovne funkcije zavoda ter zagotavlja njihovo neposredno
ter enotno uporabo za celotno drţavo. Centralna sluţba lahko zaradi racionalizacije in
optimiranja delovnih procesov neposredno izvaja posamezne dejavnosti zavoda v
celoti ali dejavnosti posameznih organizacijskih enot zavoda.13
Območne sluţbe z uradi za delo
Območna sluţba strokovno in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne naloge
zaposlovanja, poklicne orientacije ter štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter
izvajanja zavarovanja na svojem območju. Območna sluţba izvaja tudi spremljajoče
dejavnosti, potrebne za izvajanje osnovnih poslovnih funkcij, razen v primeru, ko jih
prevzame Centralna sluţba. Območna sluţba razvija in sodeluje pri razvoju politike in
programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem območju (delodajalci,
sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje, 7.7.2008
Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. št. RS, 34/2008, 19. člen
13
Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. št. RS, 34/2008, 43. člen
11

12
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zaposlovanja in podobno), pri čemer se kot posvetovalno telo lahko oblikuje tudi svet
partnerjev območnih sluţb zavoda.14
Vodstvo Zavoda RS za zaposlovanje:
Vodstvo zavoda sestavljajo generalni direktor, namestnik generalnega direktorja ter
delavci na delovnih mestih: pomočnik generalnega direktorja, direktor programa in
direktor OS.15
Shema 1: Organizacijska shema Zavoda RS za zaposlovanje
SVET ZAVODA

ODBORI SVETA ZAVODA
STROKOVNI SVET

GENERALNI DIREKTOR

CENTRALNA SLUŽBA

CE

KP

KR

LJ

MB

OBMOČNE SLUŽBE

MS

NG

NM

Ptuj

Sevnica

Trbovlje

59 URADOV ZA DELO

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Letno poročilo 2007, 7.7.2008
14
15

Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. RS, št. 34/2008, 46. člen
Zavod RS za zaposlovanje, Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje, 7.7.2008
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Velenje

Shema 2: Organizacijska
zaposlovanje

shema

centralne

sluţbe

Zavoda

RS

za

SLUŢBA ZAVODA ZA
ZAPOSLOVANJE
SLUŢBA ZA PROGRAME
ZAPOSLOVANJA
SLUŢBA ZA POKLICNO
ORIETACIJO
Center za
projekte in
druge
storitve

SLUŢBA ZA ANALITIKO

SLUŢBA ZA INFORMATIKO
Generalni
direktor
Vodstvo
zavoda

Centralna
sluţba

SLUŢBA ZA FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO
SLUŢBA ZA KADROVSKE IN
ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Štabne
sluţbe
generalnega
direktorja

SLUŢBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

SLUŢBA ZA PRAVNE ZADEVE
SLUŢBA ZA ZAPOSLOVANJE
TUJCEV

SLUŢBA ZA SOCIALNO VARNOST
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Letno poročilo 2007, 7.7.2008
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Shema 3: Organizacijska shema centralne ter območne sluţbe in urada za
delo
GENERALNI DIREKTOR
VODSTVO ZAVODA

Štabne sluţbe
generalnega direktorja

Center za projekte in
druge storitve

CENTRALNA SLUŢBA

OBMOČNA SLUŢBA in Urad za delo

Sluţba za zaposlovanje
Sluţba za poklicno orientacijo
Sluţba za programe zaposlovanja

Štabni oddelek direktorja območne
sluţbe

Sluţba za zaposlovanje tujcev

Analitika

Sluţba za socialno varnost
Sluţba za analitiko

Sektor operativnih dejavnosti

Sluţba za informatiko

Zaposlovanje

Sluţba za pravne zadeve

Poklicna orientacija

Sluţba za finance in
računovodstvo

Programi zaposlovanja
Socialna varnost

Sluţba za kadrovske in
organizacijske zadeve
Sluţba za splošne zadeve

Urad za delo

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Letno poročilo 2007, 7.7.2008
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4.1 ZAKONODAJA
Pravne podlage, ki urejajo dejavnost in delo zavoda:
Dejavnost Zavoda opredeljuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in drugi podzakonski akti, pravilniki, predpisi in Statut Zavoda RS za
zaposlovanje.
Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja,
izobraţevanja, štipendiranja in zavarovanja za primer brezposelnosti urejajo naslednji
zakoni:
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno
Zakon o zaposlovanju slepih invalidnih oseb
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Zakon o varstvu drţavljanov SFRJ na začasnem delu v tujini, ki se uporablja
kot republiški predpis na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
Zakon o evidencah na področju dela
Zakon o javnih naročilih
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
Zakon o nadzoru drţavne pomoči
Zakon o Jamstvenem skladu in preţivninskem skladu Republike Slovenije
Zakon o finančnem poslovanju podjetij
Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračuna
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Zakon o delovnih razmerjih
Poleg naštetih zakonov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa
Zavod opravlja naloge na osnovi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna
področja. To so zlasti:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter
šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraţevanje).
Zavod je nosilec določenih nalog, opredeljenih v vladnih dokumentih in programih,
kot so:
Usmeritve aktivne politike zaposlovanja;
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. list RS
1992-2001) in
Drţavni program za prevzem pravnega reda EU. 16

16

Zavod RS za zaposlovanje, Pravne podlage, ki urejajo dejavnost in delo zavoda, 8.7.2008
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4.2 DEJAVNOSTI ZAVODA
Zavod opravlja dejavnosti zaposlovanja in štipendiranja, zavarovanja za primer
brezposelnosti in ukrepov aktivne politike zaposlovanja kot javno sluţbo v skladu z
ZZZPB, pravom Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, mednarodnimi
sporazumi in s predpisi, izdanimi na njihovi podlagi in drugimi predpisi. Kot izvajalec
dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, zavod zlasti:17
- posreduje zaposlitve in delo,
- izvaja postopke v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom
delovnih dovoljenj ter v zvezi z izdajo potrdil, predpisanih z zakonodajo s
področja zaposlovanja in dela tujcev,
- izvaja zaposlitveno svetovanje in poklicno usmerja, informira in svetuje
mladim in odraslim , ter razvija metode in pripomočke za poklicno orientacijo
oziroma poklicno kariero,
- odloča o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti,
- pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja,
- odloča o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz naslova štipendiranja
po ZZZPB,
- izvaja postopke za priznanje statusa invalida, pridobitev pravic do zaposlitvene
rehabilitacije in izdeluje ocene o zaposlitvenih moţnostih invalida skladno s
predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
- izvaja prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti,
- vodi predpisane evidence s področja dela, zaposlovanja, štipendiranja, aktivne
politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov,
- organizira usposabljanje in izobraţevanje brezposelnih oseb,
- zagotavlja pravno in drugo strokovno pomoč zavarovancem in uţivalcem
pravic,
- izvaja storitve European Employment Services - EURES (evropske javne sluţbe
za zaposlovanje),
- izvaja finančno in računovodsko funkcijo za zagotavljanje pravic, izvajanje
ukrepov in delovanje zavoda,
- izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih
pogojev po ZZZPB,
- opravlja plansko – analitska in informativna dela, potrebna za predlaganje,
oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike zaposlovanja in za delovanje
zavoda,
- vzdrţuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu delovne sile,
računalniško vodi postopke in obdelavo podatkov ter v skladu z usmeritvami in
razvojem v javni upravi zagotavlja ustrezno elektronsko poslovanje, povezano
z drugimi nosilci javnih pooblastil,
- ministrstvu, pristojnemu za delo, pošilja podatke, potrebne za analize,
spremljanje in ovrednotenje ukrepov politike zaposlovanja,
17

Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. št. RS, 34/2008, 7. člen
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-

upravlja z drţavnim stvarnim premoţenjem na podlagi podeljene pravice,
upravlja in gospodari s pridobljenimi sredstvi za izvajanje dejavnosti zavoda in
njegovo delovanje in
izvaja druge naloge, ki se na podlagi predpisov opravljajo kot dejavnost v
javnem interesu.

Kot gospodarsko dejavnost, namenjeno opravljanju dejavnosti, za katero je
ustanovljen, lahko zavod opravlja zlasti naslednje dejavnosti:18
- nudi strokovno pomoč pri izvajanju kadrovske dejavnosti naročnikom ki so jo
pripravljeni plačati (načrtovanje kadrov, sistemizacija delovnih mest, pomoč
pri izbiri kadrov, njihovemu usposabljanju in razvoju, pomoč pri delu s
preseţnimi delavci in podobne dejavnosti),
- storitve naročnikom pri zasnovi in uporabi računalniško podprtih kadrovsko
informacijskih sistemov,
- organizira in izvaja usposabljanje in izobraţevanje za potrebe trga po naročilu
naročnika;
- organizira in izvaja usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih odraslih,
- vodi poklicno kariero posameznika,
- pripravlja in izvaja mednarodne projekte ter v mednarodnem prostoru
strokovno svetuje ustanovam in podjetjem s področja svoje dejavnosti,
- publicistiko in izdajateljstvo,
- analitične poizvedbe in analize in
- druge podobne dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je
zavod ustanovljen.
Zavod z izvajanjem dejavnosti zagotavlja:19
- brezposelnim osebam in ostalim iskalcem zaposlitve strokovno pomoč za
njihovo vključevanje v zaposlitev in v delo, delodajalcem pomoč pri realizaciji
njihovih potreb po zaposlovanju in delu,
- brezposelnim osebam in štipendistom učinkovito in pravočasno uveljavljanje in
varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč,
- strokovnim institucijam, izvajalcem programov zaposlovanja in socialnim
partnerjem sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov zaposlovanja,
- institucijam javnega sektorja v drţavi, ter v drugih drţavah v okviru sistema
EURES ter drugih oblikah, različne oblike sodelovanja ter izmenjave podatkov,
določene s predpisi,
- ustanovam Evropske unije in drugim mednarodnim ter sorodnim ustanovam v
drugih drţavah ustrezne informacije, strokovno pomoč in sodelovanje,
- najširši javnosti posredovanje informacij s področja dela zavoda v pisni in ustni
obliki,
- drugim fizičnim in pravnim osebam strokovno pomoč s področja dejavnosti
zavoda.
18
19

Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. št. RS, 34/2008, 8. člen
Statut zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ur.l. št. RS, 34/2008, 10. člen
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4.3 PRIJAVA V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB PRI ZAVODU ZA
ZAPOSLOVANJE
Prijava v evidenco brezposelnih oseb20 je predpogoj za uveljavljanje pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti, za vključitev v zaposlitveno svetovanje ter v
programe aktivne politike zaposlovanja.
Oseba se prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu, če:
ni v delovnem razmerju
ni upokojenec
ni študent, dijak, vajenec ali udeleţenec izobraţevanja brezposelnih oseb
ne prejema in ne bo prejemal odškodnine oziroma odpravnine zaradi
prenehanja delovnega razmerja oziroma prekinitve individualne pogodbe o
zaposlitvi
ne prejema in ne bo prejemal nadomestila zardi konkurenčne prepovedi po
pogodbi o zaposlitvi
ima prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji, pri čemer so izvzeti drţavljani
Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ki se prijavijo v
evidenco z obrazcem E303,
ni izpolnila pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najniţjo
zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ji ni nastopila zaporna kazen šestih ali več mesecev
ni nezmoţna za delo iz zdravstvenih razlogov,
ni začasno ali trajno nezaposljiva.
Brezposelna oseba se prijavi na območni enoti, ki je pristojna po kraju njegovega
stalnega bivališča. Brezposelna oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje, pa se
lahko prijavi tudi po sedeţu organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca, kjer
ji je prenehalo delovno razmerje. Tujec se lahko prijavi kot brezposelna oseba, če
ima osebno delovno dovoljenje.21
Zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb in evidenci oseb, vključenih
v programe aktivne politike zaposlovanja, če oseba:22
ni več brezposelna oseba,
se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb ali iz evidence oseb, vključenih v
programe aktivne politike zaposlovanja,
odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program
aktivne politike zaposlovanja,
odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da
delodajalec odkloni njegovo zaposlitev,
ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa
brezposelne osebe,
20
21
22

glej prilogo 1
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 69. člen
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 70. člen
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izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za najniţjo
zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi na podlagi
zaposlitvenega načrta,
nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev,
ni na razpolago za zaposlitev,
dela ali je zaposlena na črno,
ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je vključena v program aktivne politike
zaposlovanja, pa v njenem zaposlitvenem načrtu ni opredeljena obveznost
aktivnega iskanja zaposlitve,
odkloni podpis zaposlitvenega načrta, ker ne soglaša z določitvijo obveznosti
sprejetja vsake zaposlitve, primernega začasnega ali občasnega
humanitarnega ali drugega podobnega dela, opredeljenega v zakonu, ki ureja
socialno varstvo.

4.3.1 Zaposlitveni načrt
Brezposelna oseba s svetovalcem zaposlitve najkasneje v dveh mesecih po
prijavi na Zavod pripravi zaposlitveni načrt.
Zaposlitveni načrt je podlaga za:
posredovanje v zaposlitev in delo;
načrtovanje vaše poti do zaposlitve;
uresničevanje in spremljanje vseh dogovorjenih aktivnosti;
ocenjevanje vašega napredka;
vključevanje v programe, ki izboljšujejo vaše moţnosti zaposlitve;
pomoč strokovnjakov pri vaših odločitvah na poti do zaposlitve.
Ko se brezposelna oseba prijavi pri Zavodu je povabljena k svetovalcu zaposlitve, pri
katerem se oglasi na dogovorjen datum. Ob prijavi ali pa na krajšem informativnem
seminarju, na katerega je oseba v večjih uradih za delo povabljena pred prvim
pogovorom s svetovalcem zaposlitve, bo prejela vprašalnik. S pomočjo vprašalnika
ţeli Zavod od osebe čim prej dobiti osnovne informacije predvsem o njenih znanjih, z
namenom, da bi ji laţe in čim hitreje pomagali pri njenem vključevanju v svet dela.
Ko je brezposelna oseba povabljena k svetovalcu zaposlitve, se z njim pogovori o
vsem, kar je pomembno v zvezi z njenim iskanjem zaposlitve. Ugotavljata, kakšne so
njene potrebe pri zaposlovanju ter jih poizkušata uskladiti z moţnostmi brezposelne
osebe. Pri tem je pomembno predvsem to, kaj oseba zna, saj le tako lahko oblikuje
svoj zaposlitveni cilj ter določi, kako bo iskala zaposlitev in koliko časa bo temu
namenila. Skupaj s svetovalcem po prvem ali po nekaj pogovorih izdelata
zaposlitveni načrt, v katerem zapišeta aktivnosti z namenom, da se oseba čim prej
zaposli.
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V zaposlitvenem načrtu brezposelna oseba opredeli tudi:
- ustrezno in primerno zaposlitev in delo;
- kako in kje bo iskala zaposlitev;
- kako si bo povečala moţnost za zaposlitev
- kdaj in na katerem naslovu bo dosegljiva in druge načine dosegljivosti;
- kdaj in kako bo obveščala Zavod o svojih aktivnostih.
Zaposlitveni načrt je dogovor, ki pripelje do ţelenega cilja. Če bo cilj jasen, bo
zaposlitveni načrt jasen in bo oseba kmalu dobila delo. Včasih pa bodo na poti do
zaposlitve omejitve.
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5 BREZPOSELNOST
O brezposelnosti v sodobnem pomenu lahko govorimo v povezavi z razvojem
mnoţičnega odvisnega dela. Na slovenskem ozemlju gre za čas od druge polovice 19.
stoletja dalje. To obdobje zaznamuje liberalizem, uvedba pogodbene in obrtne
(podjetniške) svobode, industrializacija, ustanavljanje velikih tovarniških obratov,
industrijski način produkcije (namesto obrtniško – cehovskega) in s tem povezano
nastajanje velikih industrijskih, delavskih središč, kamor se je stekalo nastajajoče
delavstvo (Kresal, 2006, str. 103).
Brezposelnost lahko definiramo kot socialni primer, saj pri posamezniku povzroči, da
ne more z delom ustvarjati zasluţka, ker ne more dobiti primerne zaposlitve. Seveda
pa ni vsaka oseba, ki ne dela, tudi brezposelna, saj bi sicer definicija vključevala tudi
otroke do 15 let, trajne invalide upokojence ter podobne kategorije. Za pojem
brezposelne osebe so torej potrebni še dodatni pogoji, in sicer: da je oseba sposobna
za delo (ustrezna starost in zdravstvena sposobnost), da je pripravljena delati (se
prijavi pri Zavodu za zaposlovanje) ter da aktivno išče zaposlitev (Novak in Cvetko,
2005, str. 148).
Brezposelnost predstavlja druţbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v drţavi in na
občutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom glede moţnosti za zaposlitev in
ustvarjanje dohodkov z delom. S stopnjo brezposelnosti lahko ocenjujemo tudi
ekonomsko in socialno uspešnost drţave (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 15).

5.1 VZROKI BREZPOSELNOSTI
Brezposelnost se izrazito pojavi z razvojem trţnega načina proizvodnje in ga tudi
spremlja skozi zgodovino njegovega razvoja. V manjši obliki pa se je pojavljala tudi v
nekaterih socialističnih drţavah (npr. SFR Jugoslavija), še posebno pri prehodu iz
ekstenzivnega v intenzivno proizvodnjo.
Glavni razlog oziroma vzrok brezposelnosti je tehnični napredek. Le-ta se kaţe v rasti
organske sestave kapitala v odnosu do sredstev. Tako v novih proizvodnjah ţive
delavce nadomešča oziroma izrinja tehnologija. Raste pa število nove delovne sile,
odvisno od rasti prebivalcev, ki se ne more zaposliti. Zaposljivost je odvisna tudi od
rasti gospodarstva oziroma razširjanja reprodukcije, kar posledično pomeni tudi rast
števila podjetij in rast števila novih delovnih mest. Če je rast nove delovne sile večja
od potreb povpraševanja po delovni sili, se le-ta ne more zaposliti. Pri obnovi
fiksnega kapitala v ţe obstoječih proizvodnjah, prihaja do modernizacije, ki pa je
povezana z novejšo, modernejšo tehnologijo, kjer je več avtomatizma in manj potreb
po delavcih, tako določeno število delavcev postane višek.
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Prav tako na brezposelnost vpliva nadurni delovni čas, dolg delovni dan in visoka
intenzivnost dela. Tako vpliva tudi propadanje majhnih, privatnih proizvodenj in
podjetij. Značilnost predvsem za nerazvite drţave je tudi visoka nataliteta pri nizki
stopnji akumulacije, ki vpliva na brezposelnost.
Tekoča ali začasna brezposelnost je vezana na anarhičen in neenakomeren razvoj
proizvodnje. Na njene razmere vpliva tudi ciklično gibanje narave. Latentna ali
prikrita brezposelnost se pojavlja v kmetijstvu. To je močno vezano na agrarno
prenaseljenost. Prebivalstvo se povečuje, ne pa tudi zemlja, od katere ţivijo. Ta
oblika brezposelnosti se večinoma pojavlja v nerazvitih oz. premalo razvitih drţavah z
visoko nataliteto. Stagnacijska brezposelnost se nanaša na tiste brezposelne, ki dolga
leta ne morejo dobiti dela in so tudi sami izgubili upanje, da ga sploh kdaj bodo. Le-ti
sestavljajo uboţni sloj prebivalstva. Ti ljudje predstavljajo dno druţbenega ţivljenja,
iz katerega največkrat izhajajo berači, tatovi, kriminalci, prostitutke…
Brezposelnost vodi ljudi do ekonomske in moralne, socialne bede. V okviru drţavne
regulacije se uporabljajo določeni načini za zmanjševanje brezposelnosti (npr. ukrepi
aktivne politike zaposlovanja).
Manj razvite drţave delno rešujejo problem brezposelnosti z odhajanjem delovne sile
na tuje trge, kjer je ponudba manjša od povpraševanja po delovni sili.

5.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI
5.2.1 Frikcijska brezposelnost
Frikcijska brezposelnost se pojavlja zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva, ki
je normalno zaposleno. Do nje prihaja zaradi selitve prebivalstva med različnimi mesti
in regijami in s tem povezanim iskanjem nove zaposlitve, začasne nezaposlenosti
šolajoče se mladine, ki konča šolanje in išče zaposlitev, menjavanja zaposlitve zaradi
teţnje po spremembi delovnega okolja in podobnih reči. Tovrstna brezposelnost je le
začasna, saj traja od enega dneva do nekaj mesecev in predstavlja samo obdobje
med dvema stalnima zaposlitvama. V vsakem gospodarstvu, ki je na ravni polne
zaposlenosti, srečamo frikcijsko brezposelnost, saj je le-ta plod prostovoljnih
odločitev posameznikov o menjavi delovnih mest in ni vezana na gospodarske
razmere, zato lahko rečemo, da je prostovoljna (Hrovatin, 2000, str. 206).
Pogosto jo pogojuje slab pretok informacij o prostih delovnih mestih ter informacij o
iskalcih zaposlitve. Rešitev je v informacijski mreţi, ki nudi informacije tako o
razpoloţljivih delovnih mestih kot o ponudbi delavcev. Pri tem ima ključno vlogo
Zavod za zaposlovanje, ki vzdrţuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu
dela in zagotavlja javno informiranje.
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5.2.2 Strukturna brezposelnost
Do te vrste brezposelnosti prihaja zaradi neenakosti med ponudbo in
povpraševanjem po delu kot posledica gospodarskega razvoja, kjer nekateri sektorji
oziroma panoge hitro rastejo, druge pa nazadujejo, s tehnološkim razvojem pa se
pojavljajo povsem nove panoge (Hrovatin, 2000, str. 206).
Neusklajenost je lahko geografska, ko so potrebe po delavcih v enem kraju ali
lokaciji, ponudba dela pa v drugem kraju. Mobilnost delovne sile pa je nezadostna,
da bi to neusklajenost odpravila. Do neusklajenosti pa lahko pride tudi med iskano in
dejansko usposobljenostjo delavcev. Podjetja povprašujejo po določenih profilih
delavcev, na razpolago pa je ponudba drugače usposobljenih delavcev. Strukturna
brezposelnost je tako najteţja oblika brezposelnosti, saj so v to skupino vključene
teţje zaposljive kategorije, kot so osebe s prenizko in neustrezno izobrazbo ter osebe
starejše od 45 let, ki se še posebej teţko prilagajajo novim razmeram na trgu dela.
Strukturna brezposelnost je problem tudi v Sloveniji. Za njihovo preusposabljanje in
prestrukturiranje skrbi drţava z različnimi programi aktivne politike zaposlovanja
(Senjur, 2001,str. 152).

5.2.3 Ciklična brezposelnost
Ta vrsta brezposelnost nastaja zardi gospodarskih ciklov. Ko gospodarska aktivnost
stagnira in stopnja rasti BDP nazaduje ali je celo negativna, se zmanjšuje celotno
agregatno povpraševanje po delu. Zaradi recesije vsi sektorji ali vsaj večina
zmanjšuje proizvodnjo in odpušča delovno silo, zato se brezposelnost lahko pojavlja
med vsemi kategorijami zaposlenih ne glede na vrsto dela. Zniţanje stopenj
brezposelnosti in morda polno zaposlenost gospodarstvo doseţe šele ob prehodu v
drugi del cikla, v fazi oţivljanja gospodarstva in v prosperiteti (Hrovatin, 2000, str.
206-207).

5.2.4 Prikrita (latentna) brezposelnost
V to vrsto brezposelnosti spadajo zaposleni, ki sicer imajo zaposlitev, vendar ničesar
ne prispevajo k BDP. Če bi jih odpustili, bi lahko dosegli enak BDP kot pred tem.
Vendar je teţko poimensko določiti tiste, ki na delovnih mestih nič ne delajo. Takšnih
je pravzaprav zelo malo, saj vsak vsaj nekaj ur dnevno dela. Seštevek vseh
nedelovnih ur in preračun ur na število zaposlenih pa razkrije število prikrito
brezposelnih. To vrsto brezposelnosti lahko ugotavljamo le analitično. Zlasti visoka je
bila v bivšem samoupravnem socialističnem sistemu, saj je bila osnovna človekova
pravica pravica do dela. Skupna brezposelnost je bila razmeroma nizka (okrog 2%),
prikrita brezposelnost pa visoka (Hrovatin, 2000, str. 207).
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5.3 DELNA BREZPOSELNOST
V Republiki Sloveniji delne brezposelnosti z vidika zavarovanja za primer
brezposelnosti nimamo urejene. Zakon o delovnih razmerjih ureja le pogodbo o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
S pridruţitvijo Republike Slovenije v Evropsko Unijo je na področju socialne varnosti
začel veljati sistem koordinacije sistemov socialne varnosti.
Koordinacija sistemov socialne varnosti, ki vključuje tudi zavarovanje za primer
brezposelnosti, je pomemben del ureditve Evropske Unije, ki zadeva prost pretok
delavcev. Koordinacijski predpisi so določeni v Uredbi (EGS) 1408/71, ki je bila
večkrat revidirana, postopki za uresničevanje teh predpisov pa v Uredbi (EGS)
574/72 (Urbas, 2006, str. 382).
Pri delni brezposelnosti ostane pogodba o zaposlitvi v veljavi. Delno brezposelnost je
mogoče opredeliti z delnim zmanjšanjem aktivnosti ali popolno ustavitvijo podjetja
oziroma opravljanja dejavnosti za določen čas.
Popolna delna brezposelnost nastane kot posledica neugodnih ekonomskih pogojev,
problemov z dobavo reprodukcijskih materialov, pomanjkanja energije ipd.
Delno brezposelna oseba dobi pravico do dajatve iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti takoj, ko takšna situacija nastane, ali pa po določenem času; v Franciji
na primer po preteku 28 dni.23
Zakon o delovnih razmerjih ureja pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v
členih 64 do 66. Bistvena značilnost, ki opredeljuje pogodbo o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom je, da je dogovorjeni delovni čas krajši od tistega, ki šteje za polni
delovni čas. Pogodba se lahko sklene, če je to v interesu delavca in delodajalca.
Tovrstna zaposlitev nima omejitve, koliko časa delavec tedensko ali mesečno dela.
Zakon dopušča tudi moţnost istočasne sklenitve več pogodb s krajšim delovnim
časom z različnimi delodajalci. S tem je delavcu omogočena polna zaposlitev. V
takem primeru se mora delavec dogovoriti z delodajalci o delovnem času, izrabi
dopusta in drugih odsotnosti z dela (sočasna uporaba pravic)24 (Urbas, 2006, str.
386).
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti posebnih določb, ki se
nanašajo na delo s krajšim delovnim časom od polnega, nima, razen v primeru, ko se
popolnoma brezposelna oseba v času prejemanja denarnega nadomestila zaposli za
določen čas in čas, krajši od polnega. V takem primeru ohrani pravico do izplačevanja
denarnega nadomestila in prijave v socialno zavarovanje v sorazmerni višini glede na
čas zaposlitve. V tem primeru je višina denarnega nadomestila lahko niţja od najniţje
višine, ki jo sicer določa zakon v primeru polne brezposelnosti.

23

Delna oziroma občasna brezposelnost je urejena v 71. členu Uredbe 1408/71.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja, da se zavarovalna doba, prebita v zaposlitvi
s krajšim delovnim časom, preračunava na polni delovni čas. Zakon dopušča, da se oseba, ki dela s
krajšim delovnim časom, za preostali čas prostovoljno zavaruje.
24
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5.4 MERJENJE BREZPOSELNOSTI
V večini evropskih drţav se na področju merjenja brezposelnosti uporabljata dve
različni metodi. Ti metodi sta registrsko merjenje brezposelnosti in anketa o
delovni sili. Obe metodi dajeta različne rezultate, kar pa ne pomeni, da je eno ali
drugo merjenje brezposelnosti napačno ali slabo. Gre le za dve različno opredeljeni
metodologiji, v katerih je brezposelnost različno opredeljena.

5.4.1 Stopnja registrirane brezposelnosti
Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb, registriranih pri enotah
ZRSZ (registrirano brezposelnih), s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg
registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih
mesečno evidentira SURS z raziskavo ZAP-M25 ali preko registra delovno aktivnih.
Registrirana brezposelnosti se prikazuje agregatno za celotno gospodarstvo, po
občinah, upravnih enotah, statističnih regijah in enotah ZRSZ.

5.4.2 Stopnja anketne brezposelnosti
Stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili.
Anketa se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in
Statističnega urada Evropske unije (Eurostat). Po teh so brezposelne tiste anketirane
osebe, ki v referenčnem tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z navodili), a
aktivno iščejo delo (preko zavodov za zaposlovanje, so poslale prošnje za zaposlitev
ipd.) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Zaposlene pa so tiste
osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo
za plačilo, dobiček ali druţinsko dobrobit, ali imele status zaposlene ali
samozaposlene, čeprav niso delale. Anketna brezposelnost se prikazuje agregatno za
celotno gospodarstvo.
Mednarodno primerljiva je le stopnja anketne brezposelnosti, ki se računa skladno z
mednarodnimi navodili. Metodologije za računanje registrirane brezposelnosti so v
vsaki drţavi različne. Merska enota je %.26

Na SURS mesečno spremljajo plače ţe od leta 1963 z raziskovanjem: Mesečno poročilo o plačah in
zaposlenih osebah (ZAP/M).
26
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Poročilo o razvoju 2007: Metodološki listi, 17.7.2008
25
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5.5 GIBANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI V LETU 2007

Gibanje brezposelnosti v letu 2007 je bilo ugodno. Ob koncu decembra 2006 so bile
na Zavodu prijavljene 78.303 brezposelne osebe, do konca decembra 2007 pa se je
njihovo število zmanjšalo za 9.892 oseb na 68.411. Število brezposelnih oseb se je
sezonsko zmanjševalo v prvi polovici leta, v drugi polovici pa v juliju, oktobru in
decembru, glede na predhodni mesec, povišalo. Najniţje število brezposelnih v letu
2007 je bilo ob koncu septembra, ko je bilo prijavljenih 66.658 brezposelnih oseb. V
povprečju je bilo v letu 2007 na Zavodu prijavljenih 71.336 brezposelnih oseb
oziroma za 16,9 % manj kot v letu 2006.
Tabela 1: Število registrirano brezposelnih oseb ob koncu meseca od 2002
do 2007
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Januar

106.164

101.636

99.035

93.353

95.204

79.969

Februar

104.966

100.611

98.146

93.138

94.132

77.669

Marec

103.483

98.823

96.691

92.339

91.363

74.216

April

102.685

97.053

93.886

91.614

90.007

72.573

Maj

101.052

95.262

91.518

89.835

87.111

70.730

Junij

100.073

94.385

89.156

88.941

84.875

69.272

Julij

101.690

96.905

90.294

91.072

85.612

70.134

Avgust

102.204

98.159

90.314

90.566

83.056

68.539

September

103.450

98.165

90.685

91.083

80.224

66.658

Oktober

104.499

98.925

92.538

94.224

81.302

69.500

November

101.742

96.174

90.923

93.932

78.842

68.355

December

99.607

95.993

90.728

92.575

78.303

68.411

102.635

97.674

92.826

91.889

85.836

71.336

Povprečje leta

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Gibanje brezposelnosti na trgu dela, 14.7.2008
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Slika 1: Gibanje registrirane brezposelnosti od 1990 do 2007

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Letno poročilo Zavoda RS za zaposlovanje 2007,
14.7.2008
Zaradi večjega števila delovno aktivnih prebivalcev in upadanja števila brezposelnih
se je v letu 2007 zniţevala tudi stopnja registrirane brezposelnosti. Po zadnjih
podatkih, ki jih je objavil Statistični urad RS, je bila v novembru stopnja registrirane
brezposelnosti 7,3 % (za primerjavo - v novembru 2006 je bila 8,6 %). Več kot 10odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti so beleţili v OS Murska Sobota (13,0 %)
ter v OS Maribor (10,2 %), najniţji deleţ brezposelnih med aktivnim prebivalstvom je
bil 4,6 % v OS Kranj.
PROSTA DELOVNA MESTA
V letu 2007 so delodajalci na Zavodu prijavili 242.927 prostih delovnih mest, kar
pomeni za 6,6 % večje povpraševanje po delavcih kot v letu 2006. Večina, 76,6 %
prostih delovnih mest v letu 2007, je bilo za določen čas. Največje povpraševanje po
delovni sili je bilo v storitvenem sektorju (60,6 % prostih delovnih mest), manjše pa
v sektorju nekmetijskih dejavnosti (38,7 %) ter v kmetijskem sektorju (0,7 %). V letu
2007 se je na objavljena prosta delovna mesta zaposlilo 49.117 brezposelnih oseb.
STRUKTURA POVPRAŠEVANJA NA TRGU DELA – VIŠKI/PRIMANJKLJAJI
V evidenci Zavoda je vse manj brezposelnih oseb, ki ustrezajo pogojem razpisanih
prostih delovnih mest. Primanjkuje zlasti delavcev s poklici s področja gradbeništva
(delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, zidarji, tesarji, krovci, ţelezokrivci,
tehniki za gradbeništvo, inţenirji gradbeništva ipd.), kovinarstva (varilci, orodjarji,
ključavničarji, strugarji, kleparji), iskani so tudi različni mehaniki, monterji in delavci s
področja strojništva (monterji gradbenih in kovinskih konstrukcij, elektromonterji,
avtomehaniki, strojni mehaniki, tehniki strojništva, inţenirji strojništva), elektrikarji
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(elektroinštalaterji, inţenirji elektrotehnike), gostinci (kuharji, natakarji), vozniki zlasti
teţkih tovornjakov in vlačilcev ter upravljalci strojev za zemeljska dela. Primanjkuje
tudi zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, fizioterapevtov ter farmacevtov,
razvijalcev informacijskih sistemov, programerjev, sistemskih inţenirjev. Iskani so še
pravni strokovnjaki, strokovnjaki za logistiko, zavarovalniški zastopniki, delavci s
poklici za varovanje oseb in premoţenja, organizatorji dela in projektni menedţerji.
Viški delovne sile se pojavljajo kot posledica gospodarskega prestrukturiranja ali
prevelikega vpisa v posamezne izobraţevalne programe. Med tistimi, ki imajo pri
zaposlovanju večje teţave, je potrebno omeniti politologe, zgodovinarje, sociologe,
filozofe, vnašalce podatkov, administratorje, tajnike, uradnike za nabavo, prodajo in
najem, uradnike za pisarniško poslovanje, bančne uradnike pri okencu, aranţerje,
modne oblikovalce, šivalce, upravljalce strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja,
krzna, frizerje, cvetličarje, kurirje, vratarje, delavce za preprosta dela in seveda vse,
ki imajo kakršnekoli zaposlitvene ovire, ki niso povezane s pridobljeno izobrazbo in
delovnimi izkušnjami.
STRUKTURA REGISTRIRANIH BREZPOSELNIH OSEB
V letu 2007 se je povprečno število registrirano brezposelnih, glede na leto 2006,
zmanjšalo za več kot 14.500 oseb. Število brezposelnih ţensk se je zmanjšalo za
7.860 oseb (predstavljajo 53,7 % med vsemi brezposelnimi), v brezposelnosti je
6.331 manj mladih (16, 4 %), 5.397 manj dolgotrajno brezposelnih (50,8 %), 5.710
manj oseb brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe (39,6 %) ter 5.327 manj
iskalcev prve zaposlitve (19,5 %).
Tabela 2: Povprečno število posameznih kategorij v letih od 2002 do 2007
Leto

Povprečno
število
registrirano

Stari do
26 let

Iščejo
prvo
zaposlitev

Ţenske

Brezposelni
nad 1 leto

Brez
strokovne
izobrazbe

Stari 40
let in
več

brezposelnih

2002

102.635

24.632

20.116

52.549

55.799

48.238

50.658

2003

97.674

25.499

22.665

51.599

47.860

43.162

43.112

2004

92.826

24.317

23.371

49.266

42.860

38.620

39.725

2005

91.889

22.212

22.372

49.439

43.441

37.453

40.072

2006

85.836

18.233

19.165

47.004

41.891

33.712

39.724

2007

71.336

11.902

13.838

39.144

36.494

28.002

37.144

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Gibanje brezposelnosti na trgu dela, 14.7.2008
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Na splošno lahko poudarimo, da se število brezposelnih oseb zmanjšuje, število se
zmanjšuje tudi pri ranljivejših kategorijah (brezposelne ţenske, starejši brez
izobrazbe ipd.), vendar pa se zaradi tega med brezposelnimi povečuje njihov deleţ
nekaterim kategorijam.
Zaradi primerljivosti brezposelnosti z drugimi drţavami velja omeniti, da je stopnja
anketne brezposelnosti (preračunana po metodologiji Eurostata) v letu 2007 znašala
4,7 %. V Evropski uniji (EU-25) je bila stopnja brezposelnosti 7,2 %, kar pomeni, da
je bila stopnja slovenske anketne brezposelnosti niţja od evropskega povprečja. Višjo
stopnjo brezposelnosti od slovenske so med drugim imele Slovaška (11,3 %), Poljska
(9,6 %), Nemčija (8,4 %), Francija (8,3 %), Španija (8,3 %), Portugalska (8,0 %),
Belgija (7,5 %), Madţarska (7,2 %), niţjo pa Nizozemska (3,2 %), Danska (3,7 %),
Ciper (3,9 %), Avstrija (4,4 %) ter Irska (4,5 %).27

27

Zavod RS za zaposlovanje, Gibanje brezposelnosti na trgu dela, 14.7.2008
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6 PRAVICE BREZPOSELNIH
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju
ZZZPB) ureja dve področji. Prvo je klasično zavarovanje za socialni primer
brezposelnosti, ki obsega izgubo zasluţka zaradi nezmoţnosti zavarovane osebe,
sicer sposobne in voljne delati, da dobi ustrezno oziroma primerno zaposlitev. Pravice
iz zavarovanja so zagotovljene pravice in pripadajo vsem zavarovancem, če
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
Drugo področje pa je usmerjeno v zaposlovanje. V ta sklop spadajo ukrepi aktivne
politike zaposlovanja. Ti sicer ne zagotavljajo absolutnih pravic, temveč le moţnosti v
okviru razpoloţljivih finančnih sredstev.
Prenehanje zaposlenosti povzroči izgubo dotedanjega statusa in identitete.
Brezposelni, ki se ponovno zaposlijo, pridobijo nov status in identiteto, vezano na
novo zaposlitev. Prejšnja se nanaša na delovne izkušnje in obdobje v delovni karieri
(Kavar Vidmar, 2006, str.14).
Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo28:
samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno, z lastnim delom, kot edini in
glavni poklic opravljajo pridobitno dejavnost (v nadaljnjem besedilu:
samozaposlene osebe) in osebe, ki so lastniki gospodarskih druţb, če niso
zavarovani na drugi podlagi,
slovenski drţavljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji drţavi, ki po
vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na
drugi podlagi in
zakonci slovenskih drţavljanov, zaposlenih v tuji drţavi, če so bili pred
odhodom v tujino v delovnem razmerju.
Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem zagotavljajo pravice za
čas, ko so brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru,
ko postane njihovo delo nepotrebno.29
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so:
denarno nadomestilo
povračilo prevoznih in selitvenih stroškov
pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega
zavarovanja se uresničujeta skladno s področnima zakonoma.

28
29

ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 15. člen
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 1. člen
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6.1 PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA
Brezposelna oseba lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila30 pod pogojem:
da je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti,
da zanjo ni na voljo ustrezne zaposlitve.
Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavi zavarovanec, katerega delovno
razmerje pred prenehanjem pri enem ali več delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v
zadnjih 18 mesecih.
Zavarovanec, ki je po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravljal sezonsko delo,
ima pravico do denarnega nadomestila, če ima po preračunu ur v delovne dni s
polnim delovnim časom najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih
pred nastankom brezposelnosti.31
Zakon v 19. členu našteva razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki so izključujoči
za priznanje denarnega nadomestila.
Razlogi prenehanja pogodbe o zaposlitvi kaţejo na krivdo oziroma voljo delavca, da
se pogodba o zaposlitvi prekine.
Denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim dnem po prenehanju
obveznega zavarovanja, če se prijavi pri zavodu in vloţi zahtevo za uveljavitev
pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.
Če uveljavlja denarno nadomestilo po tem roku, se zavarovancu skupna dolţina
prejemanja denarnega nadomestila zmanjša za čas prekoračitve roka, računajoč od
31. dneva po prenehanju obveznega zavarovanja dalje do vloţitve zahteve.32

6.1.1 Višina denarnega nadomestila
Osnova za odmero višine denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača
zavarovanca, ki jo je prejemal v dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti.
V primeru, ko zavarovancu plača ni bila izplačana ali pa je prejemal nadomestilo
plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se v osnovo za odmero višine denarnega
nadomestila za brezposelnost upošteva osnovna plača, povečana za dodatek na
delovno dobo, ki bi jo upravičenec prejel, če bi delal.
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece prejemanja 70%, v
naslednjih mesecih pa 60% od osnove iz prejšnjega člena. Od odmerjenega
30

glej prilogo 2
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 18. člen
32
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 31. člen
31
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nadomestila se obračuna prispevke po stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje.
Zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve in za dela proste dneve,
določene z zakonom.
Z zadnjo novelo ZZZPB se višina denarnega nadomestila neposredno ni spremenila.
Kljub temu pa lahko, predvsem pri dalj trajajoči brezposelnosti, na njegovo višino
vpliva način ohranjanja realne vrednosti denarnega nadomestila. To se ne usklajuje
več glede na rast (ali zniţevanje) plač v gospodarstvu, temveč zgolj enkrat letno v
januarju z indeksom cen ţivljenjskih potrebščin za zadnjih 12 mesecev (letno
inflacijo). S tako spremembo pravnega instituta usklajevanja denarnega nadomestila
se je poloţaj prejemnika denarnega nadomestila oddaljil od standarda delavca.

6.1.2 Čas trajanja pravice do denarnega nadomestila
Pravica do denarnega nadomestila traja odvisno od tega, koliko časa je bila
brezposelna oseba zavarovana za primer brezposelnosti.33
V zavarovanje se ne všteva čas, ko je bila oseba vključena v javna dela.
Če pa je pravico do denarnega nadomestila oseba ţe izrabila, se pri ponovnem
uveljavljanju te pravice v čas zavarovanja ne všteva čas, ko je bil zaposlen pred
zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila in čas prejemanja denarnega
nadomestila.
Zavarovancu, ki pa je starejši od 50 let ter ima najmanj 25 let zavarovanja, se pri
ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila v čas zavarovanja všteva
ves čas, ko je bil zavarovan, vključno s časom prejemanja denarnega nadomestila.
Če zavarovanec pravice do denarnega nadomestila ni v celoti izkoristil, lahko to
pravico izkoristi v preostalem delu pri njenem ponovnem uveljavljanju.
Denarno nadomestilo se lahko tudi zniţa (za dobo 2 mesecev) in sicer za 50%, če
brezposelna oseba odkloni primerno delo po podjemni pogodbi in primerno začasno
ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo.

33

–
–
–
–
–
–

Pravica do denarnega nadomestila lahko traja najdlje:
3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let,
6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let,
24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let (ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št.

107/2006, 25. člen)
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Če oseba išče zaposlitev s polnim delovnim časom in sklene pogodbo o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom o polnega (vendar ne več kot polovico od polnega delovnega
časa), lahko oseba uveljavi pravico do sorazmerne višine denarnega nadomestila za
preostali čas upravičenosti.

6.1.3 Ohranitev denarnega nadomestila
Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če:34
je na razpolago za zaposlitev,
zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve,
zanj po treh mesecih upravičenosti do denarnega nadomestila ni na voljo
primerne zaposlitve,
aktivno išče zaposlitev,
ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja,
prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt ne določa drugače; v
času, ko zavarovanec ne prebiva v Republiki Sloveniji, mu pravica do
denarnega nadomestila miruje.
Ohranitev pravice do denarnega nadomestila je povezana z obveznostmi, aktivnostmi
brezposelne osebe, ki jih mora brezposelna oseba izpolnjevati ves čas brezposelnosti.

6.1.4 Mirovanje pravice do denarnega nadomestila
Pravica do denarnega nadomestila miruje v času:35
sluţenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne sluţbe,
pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do
šest mesecev,
sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in določen čas, krajši od
dvanajst mesecev,
vključitve v izobraţevalni program v skladu s 53.b členom tega zakona,
prejemanja starševskega nadomestila,
nezmoţnosti za delo iz zdravstvenih razlogov v času, ko na podlagi tretjega
odstavka 17.b člena tega zakona prejema nadomestilo iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja,
vključitve v program javnih del,
ko ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen, če mednarodni akt ne določa
drugače,
opravljanja nalog druţinskega pomočnika za obdobje, krajše od 12 mesecev,
če prenehanje opravljanja teh nalog ni nastalo iz razlogov, ki se po zakonu, ki
34
35

ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 17.a člen
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 33. člen

38

ureja socialno varstvo, obravnavajo enako kot krivdni razlog za odpoved
pogodbe o zaposlitvi,
vključitve v program usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz 50. člena tega zakona.
Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v osmih dneh po prenehanju
razloga za mirovanje prijavi na Zavodu, ima pravico do denarnega nadomestila za
preostali čas upravičenosti do denarnega nadomestila, sicer ga Zavod preneha voditi
v evidenci brezposelnih oseb.

6.1.5 Prenehanje denarnega nadomestila
Brezposelne oseba se lahko na lastno ţeljo odjavi iz evidence brezposelnih oseb z
namenom zaposlitve, samozaposlitve, upokojitve, izobraţevanja ali preprosto ne ţeli
biti v evidenci in s tem izpolnjevati obveznosti, ki bi jih sicer kot brezposelna oseba
morala.
Tako zavod na podlagi zakona preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če:
brezposelna oseba ni več brezposelna,
se brezposelna oseba sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb.36
Brezposelni osebi se ob prenehanju statusa preneha izplačevati pravica do denarnih
prejemkov.
Pravica do denarnega nadomestila preneha, če brezposelna oseba:37
sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom,
postane samozaposlena oseba,
izpolni pogoje za pridobitev starostne ali invalidske pokojnine ali uveljavi pravico do
druţinske ali vdovske pokojnine,
dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj
za pridobitev pokojnine za najniţjo zavarovalno dobo,
se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči odklonitev
zaposlitve s strani delodajalca,
brez upravičenih razlogov odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile
(poplava, potres in podobno),
brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja,
ne išče aktivno zaposlitve,
ni na razpolago,
da neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev denarnega nadomestila,
nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev,
krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike
zaposlovanja
36
37

ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 70. člen
ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 32. člen
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samozaposlena ali lastnik oziroma solastnik gospodarskih druţb v času
uţivanja denarnega nadomestila dosega dobiček iz dejavnosti in druge
obdavčljive dohodke, ki dosegajo najmanj višino zajamčenega nadomestila
plače,
dela ali je zaposlena na črno,
ni več vodena v evidenci brezposelnih oseb.
Zavod mora o zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do denarnega nadomestila ter
o razlogih za to, obvestiti pristojni center za socialno delo.

6.2 PRAVICA DO POVRAČILA PREVOZNIH IN SELITVENIH STROŠKOV
Brezposelna oseba ima pravico do povračila selitvenih stroškov, če so ti stroški
povezani z zaposlitvijo v drugem kraju, kamor ga je napotil zavod ali s katero je
zavod soglašal.
Brezposelna oseba ima pravico do povračila prevoznih stroškov javnega prevoza, s
katerimi je zavod soglašal ali če so ti nastali zaradi iskanja zaposlitve z napotitvijo
zavoda in povračila stroškov za priporočene poštne pošiljke, ki jih je imela zaradi
aktivnega iskanja zaposlitve iz 17.g člena tega zakona.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka znaša 100% stroškov po tarifi javnega
prevoza.38

6.3 PRAVICA DO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju39 ureja sistem
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času
bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganje v primerih, ko zbolimo, se
poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe.
Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika
ali od njega odvisnih druţinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo
ustreznega prispevka v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali premije v
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (Kukec, 2002/2003, str. 60)
Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obvezno zdravstveno
zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno
zdravstveno zavarovanje pa izvajajo zdravstvene zavarovalnice.

38
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ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 44. člen
ZZVZZ-UPB3, Ur.l. RS, št. 72/2006
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Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi druţinski člani.
Druţinski člani se vključujejo v obvezno zdravstveno zavarovanje preko
zavarovancev, niso pa zavezanci za prispevke.
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 15. členu je
zavarovanec tudi brezposelna oseba, ki prejema pri Zavodu za zaposlovanje
nadomestilo.

6.3.1 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
Vse osebe v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, si morajo same urediti obvezno zdravstveno zavarovanje
pri enoti oz. izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Brezposelne osebe sodijo v aktivno populacijo in so tesno povezane z odvisno
zaposlitvijo. Praviloma so ţe bile zaposlene in si ţelijo ponovne zaposlitve.
Zaradi tega so tradicionalno vključene v sistem obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Strban, 2005, str. 106).
V primeru nastopa zdravstvenega primera pri brezposelnih osebah, govorimo o
nastopu t.i. sekundarnega socialnega primera. Primarni socialni primer predstavlja ţe
sama brezposelnost.
V solidarno skupnost obveznega zdravstvenega zavarovanja niso vključene vse
brezposelne osebe, temveč samo prejemniki denarnih dajatev, katerih namen je
nadomestiti izpadli dohodek. V slovenski pravni ureditvi so to prejemniki denarnega
nadomestila, v tujih ureditvah tudi prejemniki nekaterih drugih denarnih dajatev
(Strban, 2005, str. 106, 107).
V evidenci Zavoda za zaposlovanje prijavljene brezposelne osebe, se obvezno
zdravstveno zavarujejo na več načinov, hkrati pa lahko po sebi zavarujejo tudi tiste
druţinske člane, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene pogoje.
Zavarovanje upravičencev do denarnega nadomestila:
Ureditev obveznega zavarovanja v času do izdaje odločbe o priznanju pravice
do denarnega nadomestila
V času od prijave na Zavodu do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega
nadomestila si brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje uredi sama in
sicer na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
pristojni po občini stalnega prebivališča.
Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja po izdaji odločbe o priznanju
denarnega nadomestila
Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega
nadomestila, se na enoti oz. izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno vračilo
vplačanega prispevka.
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Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo izvede Zavod RS za
zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega prejemka,
odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem te pravice.
Zavarovanje brezposelnih oseb brez denarnih pravic pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje:
Zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek
Če brezposelna oseba ni prejemnik denarnega nadomestila in nima drugega statusa,
ima pa kakršen drug dohodek, lahko uredi obvezno zdravstveno zavarovanje kot
samostojni zavezanec za prispevek.
Zavarovanje prek občine
Če brezposelna oseba nima lastnih prihodkov ali oseb, ki so jo dolţne preţivljati, pa
lahko uveljavlja pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za
svoje druţinske člane pri občini, v kateri ţivi.
Zavarovanje prek zakonca, ki je zavarovanec
Brezposelna oseba lahko sebe ter druge druţinske člane obvezno zavaruje prek
zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja, ki ţe ima urejeno obvezno zdravstveno
zavarovanje. Ureditev zavarovanja uveljavi pri zavezancu, ki je uredil zavarovanje za
zakonca.
Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi:
oţje druţinske člane, med katere sodijo: otroci (zakonski in izvenzakonski) in
zakonec (tudi razvezani, ki mu je s sodno odločbo priznana preţivnina ter
oseba, ki ţivi z zavarovancem v izvenzakonski skupnosti)
širše druţinske člane, med katere sodijo: pastorek, sestra, vnuk, starši, brat,
posvojitelj
Pravice brezposelnih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so:
1. Pravica do zdravstvenih storitev, med katere sodijo:
pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti
pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti
pravica do storitev v posebnih socialnih zavodih
pravica do storitev specialistično-ambulantne, bolnišnične in terciarne
dejavnosti
pravica do zdraviliškega zdravljenja
pravica do obnovitvene rehabilitacije
pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili
pravica do zdravil na recept
pravica do medicinsko-tehničnih pripomočkov
pravica do zdravljenja v tujini
2. Pravica do denarnih nadomestil, med katere uvrščamo:
pravico do nadomestila plače med začasno zadrţanostjo iz dela40:
ta pravica se za brezposelne ne upošteva, ampak se upošteva samo za osebe, ki so zaposlene. Gre
pa za nadomestilo, ki pripada zavarovancem na podlagi mnenja osebnega zdravnika in zdravniške
40
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pravico do pogrebnine in posmrtnine
pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem
zdravstvenih storitev
V času, ko je brezposelna oseba na bolniškem dopustu, njena pravica iz
brezposelnosti miruje. To lahko traja tudi nekaj let. Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje brezposelnim plačuje bolniško nadomestilo za prvih 30 dni, od 31. dne
dalje pa gre ta strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pogrebnina in posmrtnina sta denarni dajatvi, ki pripadata upravičencem v primeru
smrti zavarovane osebe.
Pogrebnina pripada osebi, ki je oskrbela za pogreb, posmrtnina pa je enkratna
drţavna pomoč ob smrti zavarovanca. Obe dajatvi sta limitirani glede na dohodek
umrle zavarovane osebe.
Zavarovanim osebam daje zakon pravico, da pri uresničevanju pravic do zdravstvenih
storitev, dobijo povrnjene stroške, ki jim nastanejo kot prevozni stroški, stroški
prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju, če morajo
potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug kraj.
Prevozni stroški so praviloma stroški za najkrajšo razdaljo po ceni javnega prevoza,
do stroškov za prehrano pa je zavarovanec upravičen , če je zaradi uveljavljanja
zdravstvenih storitev odsoten od doma več kot 12 ur.
6.3.2 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
Brezposelna oseba si uredi prostovoljno zdravstveno zavarovanje ali zavarovanje za
višjo raven in širši obseg pravic sama pri izbrani zavarovalnici.
Prostovoljno zavarovanje je veljavno samo ob urejenem obveznem zdravstvenem
zavarovanju.

6.4 PRAVICA DO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Zavarovancu, ki je drţavljan Republike Slovenije in zavarovancu, ki je tujec in ima
dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, in
mu po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka
največ tri leta ter je brezposelna oseba, plačuje zavod prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Osnova za plačilo prispevka iz prejšnjega odstavka je zadnje denarno nadomestilo, ki
ga je prejel zavarovanec in se usklajuje enako kot druge pravice po tem zakonu.41

41

ZZZPB-UPB1, Ur.l. RS, št. 107/2006, 26. člen
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6.4.1 Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje brezposelnih oseb
Obvezno so zavarovani brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti in osebe, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do
pokojnine.42
Pri zavarovanju oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, je
bila v zakonu iz leta 1992 pomembna novost v tem, da to zavarovanje ni bilo več
časovno omejeno. Po bivših pokojninskih predpisih je veljala časovna omejitev enega
leta. Sedaj ta omejitev izhaja le še iz Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, po katerem je najdaljša doba uţivanja denarnega nadomestila 24
mesecev (Prijatelj, 2000, str. 143).
Do leta 1998, ko je bil navedeni zakon spremenjen, so imeli starejši nezaposleni
pravico do podaljšanja pravice do nadomestila še za največ 3 leta do izpolnitve tega
pogojev za upokojitev. Skupaj je lahko torej trajalo zavarovanje z nadomestilom iz
tega naslova največ 60 mesecev (Prijatelj, 2000, str. 143).
Po spremembi navedenega zakona brezposelni pred upokojitvijo nima več moţnosti
podaljšanja prejemanja nadomestila, zavod za zaposlovanje pa mu plačuje prispevke
največ za 3 leta za izpolnitev pogojev za upokojitev (Štrovs, 2000, str. 51).
Osnova za obračun prispevkov za brezposelne je znesek nadomestila za primer
brezposelnosti oziroma zavarovalna osnova, od katere zavod za zaposlovanje plačuje
prispevek.
Osnova za brezposelne, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do
pokojnine, je zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec, in se
usklajuje po predpisih o zaposlovanju.43
prispevke za te zavarovance je morala po prejšnjem zakonu plačati Republika
Slovenija.
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 222. členu je zavod za
zaposlovanje za osebe, ki jim plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine zavezanec za
plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Po 223. členu tega zakona pa je zavod za zaposlovanje zavezanec za plačilo
prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni brezposelnih oseb.

42
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7 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Na alokacijo delovne sile skušajo moderne drţave vplivati oziroma jo poskušajo
popravljati predvsem z izvajanjem različnih ukrepov in programov, ki so umerjeni na
usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delu in na regulacijo obeh. Ti programi in
ukrepi so del t.i. »aktivne« politike zaposlovanja, katere cilj je predvsem doseganje
in/ali ohranjanje visoke ter stabilne stopnje zaposlenosti.
Ukrepi »aktivne« politike zaposlovanja so neposredno naravnani k odpravljanju
oziroma zmanjševanju brezposelnosti. Gre za programe in ukrepe, ki so namenjeni
ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter izobraţevanju in usposabljanju
brezposelnih oseb. Med »aktivno« politiko štejemo predvsem tiste ukrepe, ki
posameznika aktivirajo in ga ne pustijo pri miru (Kopač, 2002, str. 144-145).
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je sklop ciljno usmerjenih ukrepov
in programov, ki se odvijajo na trgu dela ter ustvarjajo dodatne delovne moţnosti,
povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile, omogočajo
prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev za spremenjene pogoje produkcije v
trţni konkurenci. Spodbujajo razvoj podjetniških iniciativ in samozaposlovanje
kandidatov za delo. Spodbujajo tudi delovno reintegracijo delavcev z zniţevanjem
cene dela in z razbremenjevanjem delodajalčevega rizika zaposlovanja. Ukrepi
preprečujejo marginalizacijo določenih skupin brezposelnih na trgu dela in delujejo v
smeri usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem (Malačič et al., 1995, str. 195).
APZ dosega boljše prilagajanje med ponudbo in povpraševanjem po delu tako, da po
eni strani spodbudi povpraševanje v sektorjih, kjer se pojavlja brezposelnost, z
javnimi deli, odpiranjem posebnih delavnic, s subvencijami za regionalni razvoj in na
drugi strani spodbudi mobilnost delovne sile iz teh v sektorje, kjer se pojavlja
nezasedenost delovnih mest. To pa doseţe z boljšim obveščanjem o prostih delovnih
mestih, s prekvalifikacijami, spodbujanjem preselitev in podobnimi ukrepi. Pri vsem
tem so njeni ukrepi selektivni oziroma usmerjeni na posamezne ciljne skupine.
Osnovni namen in cilji APZ so torej zagotavljanje ekonomske aktivnosti in
zaposljivosti čim širšemu krogu posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi sredstvi
blaţila neugoden socialno-ekonomski poloţaj, socialno marginalizacijo, socialno
izključenost in druge socialne probleme. (Svetlik, Batič, 2002, str. 174).
7.1 NASTANEK AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SVETU
Za utemeljitelja APZ štejejo švedska ekonomista Rehna in Meidnerja, ki sta delala za
sindikate. Po drugi svetovni vojni je bila Švedska v posebnem poloţaju glede na
druge drţave. Vladala ji je socialdemokracija, ki se je opirala na močne sindikate. Ker
drţava v vojni ni bila prizadeta, zanjo ni bilo osrednje vprašanje obnova, pač pa,
kako preprečiti, da bi konjunktura, ki jo je spodbujala povojna obnova v drugih
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drţavah, povečevala inflacijo in kako preprečiti, da bi strukturne spremembe v
gospodarstvu vodile v brezposelnost. Rehn in Meidner sta oblikovala predlog modela
gospodarskega (in socialnega) razvoja, ki je vseboval tri sestavine (Svetlik, Batič,
2002, str 174-175):
Treba je zniţati globalno povpraševanje, da bi tako omejili inflacijo.
Uveljaviti je potrebno solidarnostno politiko plač. Delavci dobijo za enako delo
enako plačilo ne glede na poloţaj njihove panoge, podjetja oziroma
delodajalca. S tem se uresničuje ideja socialne pravičnosti, ki pa vsebuje tudi
izrazit gospodarsko razvojni naboj.
Zaradi pospešenih strukturnih sprememb v gospodarstvu je treba pričakovati
preseţke delovne sile v nekaterih in primanjkljaj v drugih sektorjih. Zato je
treba izdelati selektivne ukrepe, s katerimi bi spodbujali odpiranje delovnih
mest v sektorjih s preseţki delovne sile, ter ukrepe, s katerimi bi preusmerjali
delovno silo v sektorje, v katerih te primanjkuje.
Tretja sestavina modela je dobila ime aktivna politika zaposlovanja. Čeprav je model
nastal ţe konec štiridesetih let, so ga na Švedskem začeli uporabljati v večjem
obsegu šele deset let pozneje. Druge razvite drţave so posamezne prvine APZ začele
uvajati v šestdesetih letih, zlasti na podlagi priporočil OECD (1978). Razlogi za to so
bili (Svetlik, Batič, 2002, str. 175):
teţnja po ohranjanju polne zaposlenosti, ki je bila vzpostavljena med vojno in
povojno gospodarsko obnovo,
hkratno naraščanje brezposelnosti in inflacije, ki je opozarjalo na
pomanjkljivosti Keynesovega modela regulacije gospodarstva,
naraščajoča strukturna brezposelnost,
pomanjkljivost izobraţevalnih sistemov, ki jim ni uspelo usposabljati delovne
sile, kakor je to narekovalo spremenjeno povpraševanje,
hitro naraščanje ponudbe dela zaradi vstopanja ţensk in mladih,
pojavljanje obrobnih druţbenih skupin, ki so bile vse bolj izločene iz trga dela,
ponavljajoči se gospodarski ciklusi, ki so imeli značilnost, da ob vsaki novi
konjunkturi brezposelnost ni več padla na prejšnjo raven in je stalno
naraščala.
7.2 NASTANEK AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
Slovenija je začela razvijati instrumente, ki sodijo v sklop APZ, ţe v osemdesetih
letih. V praksi so se začeli uveljavljati v začetku devetdesetih let, ko se je ob uvajanju
trţnega gospodarstva, ki je povzročilo zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko
posodabljanje, odpravljanje podzaposlenosti in odpuščanje preseţnih delavcev,
začela hitro povečevati odkrita brezposelnost (Svetlik, Batič, 2002, str. 186).
Gospodarska kriza in kriza zaposlovanja v začetku devetdesetih let sta tako zahtevali
hitro uvedbo blaţilnih ukrepov, da bi se izognili socialnemu zlomu. APZ se je
uveljavljala kot del programov za razreševanje vprašanj preseţnih delavcev. Razvit je
bil sistem javnih sluţb za zaposlovanje, ki so se po svojih aktivnostih lahko primerjale
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s podobnimi v trţnih gospodarstvih. Nastajali so programi za prekvalifikacije in
dodatno izobraţevanje delavcev, za preusmerjanje odvečnih delavcev v
samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih mest.
Temeljna razvojna usmeritev v zvezi s sistemom ukrepov APZ je krepitev
preventivnih ukrepov ter priznavanje nematerialnih pravic brezposelnim osebam,
delavcem in drţavljanom na obravnavanem območju ob postopnem oţenju
premoţenjskih pravic oz. denarnih prejemkov. Druga pomembna razvojna usmeritev
je okrepljeno individualno obravnavanje primerov posameznikov, ki izgubijo
zaposlitev, v okviru obveznega zaposlitvenega načrta, ki ga izdela zavod za
zaposlovanje. Pomembna je tudi tretja razvojna usmeritev, po kateri se krepi aktivno
sodelovanje med delodajalcem in predstavniki zavoda pri preprečevanju in
odpravljanju brezposelnosti, tako na splošni kot tudi individualni ravni.
APZ je opredeljena v ZZZPB. Pravice iz zavarovanja za brezposelnost izvaja Zavod,
nekatere ukrepe APZ (ohranitev produktivnih delovnih mest in sodelovanje pri
reševanju preseţkov v drţavnih podjetjih) pa dodatno še Ministrstvo za delo, druţino
in socialne zadeve (MDDSZ). Sredstva za to se zagotavljajo iz proračuna.
7.3 STRATEŠKI CILJI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Osnovni strateški cilji programa APZ so (Program ukrepov APZ za obdobje 2007 –
2013, 2006, str. 7):
povečanje zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti,
preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (zniţanje deleţa
dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev,
zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom
izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene
sestave brezposelnih),
povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih,
spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za
razvoj novih zaposlitvenih moţnosti),
okrepitev socialne vključenosti (zniţanje deleţa prejemnikov denarnega
nadomestila in denarnega socialne pomoči med brezposelnimi).
Aktivnosti oziroma instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se
prijavijo v register brezposelnih oseb pri Zavodu, pa tudi drugim aktivnim in
neaktivnim posameznikom na trgu dela. Prednostne ciljne skupine za vključevanje v
programe se morajo ujemati z reševanjem zaznanih poglavitnih problemov na
slovenskem trgu dela. Pri izvajanju programa APZ se upošteva tudi regijski prijem,
tako da se sredstva prednostno namenijo za območja z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti (Program ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013, 2006, str.7).
Vključevanje oseb, podpora projektom in učinkovitost APZ morajo biti razvidni iz
doseganja osnovnih strateških ciljev. Vključevanje ciljnih skupin brezposelnih v
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aktivnosti, ki bodo omogočale njihovo delovno vključitev, usposabljanje oziroma
izobraţevanje in, ki bodo vsebinsko prilagojene potrebam brezposelnih in
delodajalcev, bo posledično povzročilo izboljšanje strukturne brezposelnosti.
7.4 FINANČNI VIRI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Sredstva za financiranje Programa ukrepov APZ za obdobje 2007-2013 se
zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Financiranje ukrepov se izvaja
v skladu s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko obdobje. Program APZ
se finančno ovrednoti za posamezno obdobje v skladu s sprejetim proračunom v
izvedbenem načrtu APZ (Program ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013, 2006, str.
17).
V tabeli 3 je prikazan ocenjeni obseg sredstev po ukrepih APZ za leti 2007 in 2008, v
skladu s predlogom sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
predlogom Proračuna Republike Slovenije za leto 2008. Za leta 2009–2013 so
prikazane predvidene okvirne vrednosti v skladu s predlogom Načrta razvojnih
programov v okviru predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2008. Izkazani obseg sredstev
predstavlja načrtovani obseg obveznosti za program APZ po letih (Program ukrepov
APZ za obdobje 2007 – 2013, 2006, str. 17).
Tabela 3: Pregled ukrepov APZ s predvidenim obsegom sredstev drţavnega
proračuna za obdobje 2007–2013 (sredstva MDDSZ)
Ukrep
1.Svetovanje
in pomoč pri
iskanju
zaposlitve
2.Usposabljanje in
izobraţevanje
3.Spodbujanje
zaposlovanja
in
samozaposloanja
4.Programi za
povečevanje
socialne
vključenosti

Skupaj

2007
3.848.481

Načrtovana okvirna sredstva (v EUR) po letih
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2.596.603

2.856.264

2.986.094

3.115.924

3.245.754

3.375.584

7.807.929

12.518.776

13.770.656

14.396.595

15.022.534

15.648.473

16.274.412

11.011.651

13.857.361

15.243.097

15.935.965

16.628.833

17.321.701

18.014.569

16.800.930

19.863.128

21.849.441

22.842.597

23.835.754

24.828.910

25.822.067

39.468.991

48.835.868

3.719.458

56.161.251

8.603.045

61.044.838

63.486.632

Vir: Program ukrepov APZ za obdobje 2007 – 2013, 2006, str. 17
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7.5 PRAVNI POLOŢAJ BREZPOSELNIH V ČASU VKLJUČENOSTI V
PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Z Ustavo Republike Slovenije je zagotovljena svoboda dela (48. člen), ki je v tem, da
vsakdo prosto izbira zaposlitev in je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako
delovno mesto, prisilno delo pa je prepovedano. Svoboda dela je tesno povezana z
ustavno določbo o varstvu dela (66. člen), v kateri je določeno, da drţava ustvarja
moţnosti za zaposlovanje in delo ter zagotavlja njuno zakonsko varnost. Te določbe
niso osnova za to, da bi se iz njih za vsakega posameznika izpeljala subjektivna
pravica do dela. Kljub temu pa navedenih določb ne moremo šteti samo za
proklamacije, ker predstavlja določba o varstvu dela napotilo zakonodajnemu organu,
ko odloča o kreiranju gospodarske in druge ekonomske politike v drţavi, torej tudi
aktivne politike zaposlovanja.
Ukrepi APZ so pravice, ker je z njimi podana moţnost, da brezposelne osebe in
delodajalci na določen način ravnajo, da zadovoljijo lastne interese.Vendar v ZZZPB
ni dovolj jasno opredeljeno, ali imajo brezposelne osebe in delodajalci pravno
zavarovan zahtevek za vključitev v programe APZ ali zgolj zahtevek, da upravni
organ izvede postopek za vključitev v ukrepe APZ. Pomanjkljivo je konkretizirano
ravnanje, ki je potrebno, da subjekt uveljavlja vključitev v program. Prav moţnost
ravnanja pa predstavlja konkretizacijo abstraktnega upravičenja (vključitev v
program APZ), ki je določen z zakonom.
Pravica do vključitve v programe APZ je voljne narave, če se osredotočimo na
konkretizacijo pravic. Postavlja se vprašanje, ali je brezposelna oseba nosilec volje,
ali tisti, ki odloča o uresničitvi pravnega pravila, ali je nosilec moči, ki odloča o svoji
pravici. Moţno je tudi obratno; drţava je tista, ki ustvarja moţnosti za zaposlovanje,
od brezposelne osebe pa je odvisno, ali bo pravica uveljavljena ali ne. Vendar je
bistvo pravice varovanje ţivljenjskih interesov, zato je bistvena sestavina pravice
interes, ki je pravno zavarovan. Interes drţave in interes posameznika si mnogokrat
nasprotujeta. Drţava pa je kot močnejša sila ovrednotila interes, lastnega in interes
brezposelne osebe, in med drugim pravno zavarovala lastni interes pri vključevanju
brezposelne osebe v ukrepe APZ.
Pri uveljavljanju pravice do ukrepov APZ ni moţna negativna izbira oz. je ta
sankcionirana, saj je upravičenje brezposelne osebe hkrati v interesu drugega, to je v
interesu drţave oz. v javnem interesu. To pomeni, da so ukrepi APZ dolţnostna
upravičenja, ker brezposelna oseba z vključitvijo v ukrepe, vsaj delno uresničuje
lastne interese (povečanje zaposlitvenih moţnosti), delno pa interese drţave, ki
predstavljajo širši interes (preprečevanje in odpravljanje brezposelnosti). Upravičenje
brezposelne osebe je v interesu drţave, zato brezposelna oseba lahko uveljavlja
vključitev v ukrepe le toliko, kolikor so v skladu z namenom posameznih upravičenj
drţave.
Nadalje je pomembno poudariti, da negativno izbiro spremlja vnaprej predvidena
sankcija, ki zadene tisto brezposelno osebo, ki ne ravna v skladu z obveznostjo
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vključitve v program ukrepov APZ. Brezposelna oseba je pravno odgovorna za svoje
ravnanje, sankcije so določene z ZZZPB, zato lahko ugotovimo, da je vključevanje v
ukrepe APZ dolţnost brezposelne osebe.
Teţko pa je potegniti ločnico med pravico, dolţnostnim upravičenjem in pravno
dolţnostjo. Vsakič posebej jih je potrebno s pomočjo formalnih pravil ugotavljati. To
velja zlasti za opredelitev ukrepov APZ kot pravice, kakor ga uporablja zakonodajalec.
Iz vsega zgoraj napisanega lahko ugotovimo, da se z zakonsko določbo, da so ukrepi
APZ pravice, pribliţujemo stališču, da so dolţnostno upravičenje oz. dolţnosti, če jih
ocenjujemo s stališča Zavoda, ki sproţi sankcije in, da so dolţnosti tudi s stališča
brezposelne osebe, ker so korelat pravicam.

7.6 PROGRAM UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 2007201344
Programi in ukrepi, ki so jedro APZ, so se v desetletjih njenega razvoja mnoţili in
notranje preoblikovali. Najpogosteje se navaja delitev v tri skupine, to so (Svetlik,
Batič, 2002, str. 179-181):
Programi in ukrepi za uravnavanje ponudbe dela, med katerimi osrednje
mesto zavzemajo programi za pospeševanje izobraţevanja in
usposabljanja. Pri tem gre za različne oblike od izobraţevalnih programov, ki
jih za različne skupine brezposelnih in zaposlenih pripravljajo in izvajajo zavodi
za zaposlovanje in različne izobraţevalne ustanove, do subvencij, davčnih
olajšav in drugih finančnih spodbud za izobraţevanje posameznikom in
delodajalcem pa vse do vzpostavitve posebnih izobraţevalnih centrov, ki poleg
šol, ki so del rednega izobraţevalnega sistema, usposabljajo za potrebe trga
dela. S pospeševanjem izobraţevanja in usposabljanja naj bi zlasti zmanjševali
strukturno brezposelnost. Posameznikom naj bi omogočali, da pridobivajo
novo znanje ali da se preusmerjajo na nova delovna področja in tako
ohranjajo delo tudi, ko se tehnologija menja.
Drugo skupino sestavljajo programi za uravnavanje povpraševanja po delu. Z
njimi poskušajo ohranjati zaposlitve, na primer tako, da z zakoni in
kolektivnimi dogovori oteţijo (obvezna posvetovanja s sindikati in zavodi za
zaposlovanje, obvezni programi za razreševanje preseţkov), časovno odloţijo
(dolgi odpovedni roki) ali podraţijo (izplačevanje odpravnin) odpuščanje
delavcev. Proti odpuščanju uporabljajo tudi finančne spodbude, kot je
subvencioniranje stroškov delovne sile ob začasnem skrajšanju delovnega
časa ali subvencioniranje preusposabljanja, če delodajalci delavce obdrţijo,
namesto da bi jih zamenjali z novimi in drugače usposobljenimi. S temi
programi spodbujajo tudi novo zaposlovanje oziroma odpiranje novih delovnih
mest. Čisto posebna oblika uravnavanja povpraševanja po delovni sili so
javna dela, katerih nastanek sega v obdobje pred uveljavitvijo APZ, a so
44
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dobila svoje mesto tudi v njenem okviru. Gre za neposredno odpiranje
delovnih mest za začasno zaposlitev (predvsem dolgotrajno) brezposelnih, ki
so vključeni v projekte koristne za skupnost.
Tretji del APZ so sluţbe za zaposlovanje, katerih temeljna naloga je
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Z vzpostavljanjem
informacijskih sistemov o iskalcih zaposlitve in o prostih delovnih mestih, s
posredovanjem teh informacij in s svetovanjem glede zaposlovanja, kariere,
poklicev, izobraţevanja in usposabljanja povečujejo pretok informacij med
delodajalci in delojemalci. Z njihovo pomočjo naj bi postal trg dela
preglednejši. Seveda pa so v toku razvoja dobile še vrsto drugih nalog, kot so
podeljevanje in odvzemanje statusa brezposelnosti, analiza trga delovne sile in
predvidevanje sprememb na njem ter odgovornost za programe APZ.

7.6.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
Namen ukrepa je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter
seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb
zato, da se izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve.
Namen ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ. Ukrep je
namenjen vsem brezposelnim osebam in tistim, ki iščejo zaposlitev ali informacije o
poklicih in potrebah na trgu dela. Ciljnim skupinam, ki potrebujejo poglobljeno
obravnavo pri svetovanju in iskanju zaposlitve, bo dana individualna strokovna
pomoč. Aktivnosti lahko izvajajo MDDSZ, ZRSZ, pooblaščene organizacije,
koncesionarji MDDSZ, skladi dela in izvajalci, izbrani po Zakonu o javnih naročilih.
Predvidene aktivnosti v okviru prvega ukrepa programa APZ so:
1. Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje
Izvajale se bodo zlasti aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, vključno z
razvojem pripomočkov in informativnega gradiva, aktivnosti, ki spodbujajo in
motivirajo osebe za iskanje zaposlitve ter omogočajo pridobivanje oziroma
poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve. Karierno usmerjanje kot ključno pri
profesionalnem in strokovnem razvoju za otroke in odrasle od osnovne šole do
upokojitve bo postalo temelj ţivljenjskega zaposlitvenega usmerjanja.
2. Pomoč pri iskanju zaposlitve
Pri iskanju zaposlitve bodo v pomoč razni moduli poglobljenega svetovanja, pa
tudi konkretno preizkušnje usposobljenosti za neko vrsto dela. Nadgradnja te
pomoči so na primer razne delavnice, seminarji, poglobljena obravnava
posameznikov in zastopništvo pri delodajalcih,zaposlitveni klubi ipd., ki razvijajo
veščine, odpravljajo zaposlitvene ovire in pomagajo pri iskanju zaposlitvenega
cilja in zaposlitve ter pri razvoju kariere. Posamezne aktivnosti se bodo prilagajale
potrebam in posebnostim posameznih skupin ter se bodo lahko izvajale skupinsko
ali individualno.
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3. Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev
Spodbujal se bo razvoj novih in inovativnih oblik informiranja, svetovanja,
motiviranja in pomoči pri iskanju zaposlitve, saj gre za ključne aktivnosti, ki
pospešujejo prilagajanje programov in pristopov k razmeram na trgu in
značilnostim ciljnih skupin. Predvidena je tudi vzpostavitev osrednje
koordinacijske karierne točke, ki bi dajala strokovno podporo ter povezovala
izobraţevalno in zaposlovalno sfero. Poklici se bodo uveljavljali z motiviranjem
posameznikov. Pospeševali se bodo zlasti tisti poklici, pri katerih obstaja neskladje
med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, z izobraţevanjem in
usposabljanjem za te poklice, s spodbujanjem vključevanja brezposelnih zato, da
se poveča zaposljivost in omogoči trajnost zaposlitve.

7.6.2 Usposabljanje in izobraţevanje
Namen ukrepa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s
pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in
kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih. Ciljne skupine, ki so upravičene do
tega ukrepa, so brezposelne osebe, zaposleni in delavci v postopku izgubljanja
zaposlitve, ki potrebujejo tovrstno pomoč ter delodajalci in strokovnjaki, ki bodo
sodelovali pri pripravi standardov, katalogov in študijskih programov za
poklicne kvalifikacije ter izgradnji ogrodja kvalifikacij. V okviru tega ukrepa se bodo
prednostno izvajali projekti usposabljanja za najbolj deficitarne poklice, ki bodo
zajemali predvsem usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj, veščin in zmoţnosti s
področij gradbeništva in zaključnih gradbenih del, kovinarstva in obdelave kovin,
voznikov in poklicev za zdravstveno, higiensko in socialno oskrbo (kakršni so na
primer zidar, keramičar, voznik, varilec in negovalec) ter za druga poklicna področja,
za katere je na trgu dela v Sloveniji premalo ponudbe, ki se nadomešča z
zaposlovanjem tujcev. Aktivnosti lahko izvajajo MDDSZ, ZRSZ, pooblaščene
organizacije, koncesionarji MDDSZ, skladi dela, Ministrstvo za šolstvo in šport, Center
za poklicno izobraţevanje, Drţavni izpitni center in Andragoški center Slovenije ter
izvajalci, izbrani po Zakonu o javnih naročilih. Predvideva se aktivna izvajalska vloga
Sklada za razvoj kadrov in štipendijske sheme, ko bo le-ta ustanovljen.
Predvidene aktivnosti v okviru prvega ukrepa programa APZ so:
1. Program institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije
Predvidene so predvsem aktivnosti institucionalnega izobraţevanja, tečaji,
predavanja, seminarji in druge krajše oblike usposabljanja za pridobivanje
dodatnega ali poglabljanje pridobljenega znanja, spretnosti in zmoţnosti,
priznavanje neformalnega in priloţnostnega učenja za brezposelne, pa tudi za
zaposlene. V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti za pridobivanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, razvoj poklicnih standardov, katalogov in študijskih
programov za izpopolnjevanje ter vzpostavitev ogrodja kvalifikacij. Aktivnosti v
okviru usposabljanja in izobraţevanja bodo namenjene predvsem pridobitvi
znanja, spretnosti in zmoţnosti za poklice, po katerih je zaznati potrebe na trgu
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dela. Spodbujalo se bo zlasti usposabljanje za izrazito iskane poklice in poklice, ki
so netipični za moške in ţenske (poklice, v katerih sta oba spola zastopana
neuravnovešeno).
2. Program praktičnega usposabljanja
V okviru ukrepa se bodo izvajali predvsem praktični programi usposabljanja, na
primer usposabljanje na delovnem mestu, učne delavnice, nadomestna zaposlitev
(»job – rotation« shema), ki omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na več
delovnih mestih, ter sistem za prenos znanja, izboljšanje spretnosti in zmoţnosti.
Izvajali se bodo tudi projekti za usposabljanje invalidov. Tudi v okviru praktičnega
usposabljanja se bo spodbujalo zlasti usposabljanje za izrazito iskane poklice.
3. Program izobraţevanja
Vključujejo aktivnosti formalnega izobraţevanja, programe usposabljanja za
ţivljenjsko uspešnost in projektnega učenja za mlade, ki bodo namenjeni
predvsem povečanju zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih oseb na trgu
dela, dvigu njihove izobrazbe in kvalifikacijske ravni ter zmanjševanju
strukturnega neskladja na trgu dela. Udeleţenci ob zaključku izobraţevanja
pridobijo javno veljavno listino.
4. Usposabljanje in izobraţevanje odraslih
Izvajale se bodo različne aktivnosti usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih.
Spodbude bodo namenjene zlasti dvigu njihove izobrazbe in kvalifikacijske ravni,
pridobivanju ustreznega znanja, spretnosti in zmoţnosti, ki jih morajo zaposleni v
današnjih časih vseskozi dopolnjevati zato, da se ohranijo delovna mesta ter, da
se prepreči prehod preseţnih delavcev v odprto brezposelnost, povečajo
zaposlitvene moţnosti delavcev, še preden preidejo v odprto brezposelnost.
Posebna pozornost bo namenjena tistim delodajalcem, ki razvijejo nova delovna
mesta, in tistim zaposlenim, ki doslej še niso imeli moţnosti za vključitev v
izobraţevanje in usposabljanje oziroma so bili vključeni manj in so zato
nekonkurenčni na trgu dela.
5. Preventivni in inovativni projekti na trgu dela
Predvidene so aktivnosti, s katerimi se preprečuje prehod v brezposelnost in/ali v
dolgotrajno brezposelnost, vključno z dejavnostmi skladov dela. Iskali se bodo
novi preventivni načini, ki bodo preprečevali prehod v odprto brezposelnost, in
nove oblike programov usposabljanja za potrebe na trgu dela. Programi, ki se
bodo razvijali, bodo predvsem inovativni in mednarodni (sodelovanje s tujimi
partnerji). Upoštevane bodo najboljše vsebine in izkušnje pobud EQUAL in EIM
(an. employment innovative measures) ter razvoj in uveljavitev novih
preventivnih oblik.
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7.6.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po
usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje
zaposlovanja najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov
denarne socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem
novih oblik zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev
delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij. V ta ukrep se bodo prednostno
vključevale naslednje ciljne skupine:
dolgotrajno brezposelni
prejemniki denarne socialne pomoči in prejemniki denarnega nadomestila,
brezposelni, starejši od 50 let,
mladi do 24 let in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez ustrezne
izobrazbe glede na potrebe trga dela,
invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi
ovirami.
Aktivnosti v ukrepu večinoma predstavljajo drţavne pomoči, zato se izvajajo v skladu
s pravili o dodeljevanju drţavnih pomoči. Aktivnosti lahko izvajajo MDDSZ, ZRSZ,
pooblaščene organizacije, koncesionarji MDDSZ, centri za socialno delo, Ministrstvo
za gospodarstvo in izvajalci, izbrani po Zakonu o javnih naročilih.
Predvidene aktivnosti v okviru prvega ukrepa programa APZ so:
1. Spodbujanje samozaposlovanja
Vključene so zlasti aktivnosti, v okviru katerih se bosta brezposelnim osebam in
osebam v postopku izgubljanja zaposlitve zagotavljali svetovalna pomoč in
subvencija za samozaposlitev. Podpirale se bodo tudi aktivnosti za spodbujanje
podjetniške miselnosti in inovativnosti, predvsem med mladimi, ţenskami in na
podeţelju.
2. Subvencije za zaposlitev teţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb
Izvajale se bodo aktivnosti, ki bodo spodbujale novo zaposlovanje s subvencijami
za zaposlitev teţe zaposljivih brezposelnih oseb. V skladu s 36.a45 členom Zakona
o socialnem varstvu se bo spodbujalo tudi zaposlovanje upravičencev do denarne
socialne pomoči s subvencioniranjem delodajalca, ki zaposli te osebe za
nedoločen ali določen čas.
3. Povračilo stroškov dela
Zagotavljalo se bo zlasti povračilo davka na plače in prispevkov delodajalca zato,
da se spodbudi zaposlovanje teţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb in drugih
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Za spodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne socialne pomoči je delodajalec, ki za
nedoločen čas zaposli dolgotrajno brezposelnega upravičenca, ki je v zadnjih treh letih denarno
socialno pomoč prejemal najmanj 24 mesecev, upravičen do subvencije za zaposlitev v skladu s
predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter programom aktivne politike
zaposlovanja.
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brezposelnih oseb za nadomeščanje delavcev med porodniškim dopustom, v
skladu z 48.a členom ZZZPB (povračilo delodajalcem ob zaposlitvi oseb iz ciljnih
skupin).
4. Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij
Podpirale in izvajale se bodo aktivnosti, namenjene spodbujanju mobilnosti in
uvajanju proţnih oblik zaposlitve. V ta namen se bodo podpirali tudi inovativni
prijemi in praksa delodajalcev, ki bodo razvijali in uveljavljali zaposlitvi prijazno
okolje za usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti, učinkovito upravljanje
človeških virov z raznimi oblikami povezovanja mlajših in starejših delavcev,
kakovostne sisteme internega usposabljanja za vse skupine delavcev ipd. ter
ustvarjali nove zaposlitvene priloţnosti za iskalce prve zaposlitve, starejše in
invalide.
5. Ohranitev delovnih mest
Namen aktivnosti je zlasti ohranitev delovnih mest v podjetjih, ki so v
prestrukturiranju v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih druţb v teţavah. MDDSZ bo po programu celovitega
prestrukturiranja podjetij, ki ga predhodno potrdi Vlada Republike Slovenije,
sofinanciral njegov kadrovski del. Namen aktivnosti je tudi ohranitev produktivnih
delovnih mest v gospodarstvu, ki so ogroţena zaradi izrednih dogodkov ali
naravnih nesreč.
7.6.4 Programi za povečevanje socialne vključenosti
Namen ukrepa je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v
katerem bodo laţe in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne
zaščite. Aktivnosti v okviru tega ukrepa so namenjene vsem tistim osebam, ki so teţe
zaposljive in se jim z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo zaposliti. Prednostno se bodo
vključevale naslednje ciljne skupine:
dolgotrajno brezposelni,
prejemniki denarne socialne pomoči,
brezposelni, starejši od 50 let,
mladi do 24 let in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez ustrezne
izobrazbe glede na potrebe trga dela,
invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi
ovirami.
Aktivnosti lahko izvajajo MDDSZ, ZRSZ, pooblaščene organizacije, koncesionarji
MDDSZ, centri za socialno delo in izvajalci, izbrani po Zakonu o javnih naročilih.
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Predvidene aktivnosti v okviru prvega ukrepa programa APZ so:
1. Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti
Aktivnosti so namenjene spodbujanju socialnega vključevanja tistim, ki
potrebujejo posebno pomoč pri vključitvi na trg dela. Del tega ukrepa so tudi
javna dela, pomoč na domu, osebna asistenca, zaposlitveni projekti za invalide in
podobni projekti, namenjeni spodbujanju novega zaposlovanja v neprofitnem
sektorju in izenačevanju moţnosti zaposlovanja teţe zaposljivih brezposelnih
oseb. Uresničevali se bodo projekti organizacije in izvajanja začasnega ali
občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, kakor jih določa Zakon o
socialnem varstvu. Izvajalo se bo tudi začasno in občasno humanitarno ali drugo
podobno delo, namenjeno prejemnikom denarne socialne pomoči ter razvoju in
uveljavitvi t.i. sheme »in-work benefit«, katere bistvo je, da delo prinaša korist
(primerno nagrajevanje in podpora tistim, ki delajo in so aktivni). Shema je
namenjena predvsem dolgotrajno brezposelnim osebam in prejemnikom denarne
socialne pomoči za ponovno aktiviranje na socialnem in delovnem področju.
2. Spodbujanje zaposlitvenih zmogljivosti
Za zaposlovanje v storitvenem in nevladnem sektorju se bo na primer spodbujalo
oblikovanje in izvajanje netrţnih zaposlitvenih projektov, predvsem za razvoj
novih oblik socialnih programov ter socialnovarstvenih in drugih storitev v javnem
interesu, ki bogatijo lokalno druţbeno in delovno ţivljenje. Podpirajo se zlasti
projekti, ki ustvarjajo delovna mesta v neprofitnem sektorju in nevladnih
organizacijah (NVO). Spodbujale se bodo tudi aktivnosti za pospeševanje
nastanka novih enot socialnega podjetništva in razvoj obstoječih oblik socialnega
podjetništva za širitev mreţe socialnih podjetij na podlagi novih socialnih in
socialnovarstvenih oblik, ustvarjalne tvornosti in drugih storitev v javnem
interesu. Spodbujal se bo razvoj zaposlitvenih zmogljivosti na podeţelju ter na
področjih, kjer obstajajo zaposlitvene priloţnosti (na primer okoljevarstveno
področje).
3. Inovativni programi za pospeševanje socialnega vključevanja in boja proti
zapostavljanju na trgu dela
V okviru ukrepa se bo podpiral razvoj in izvajanje inovativnih in mednarodnih
projektov za krepitev socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji. V ukrep na
primer sodi tudi zagotavljanje enakih moţnosti z razvojem in podporo projektom
usklajevanja druţinskega in poklicnega ţivljenja ter neenakosti v demografski
sestavi, izvajanje akcij boja proti zapostavljanju na trgu dela, podpora pilotnim
projektom ipd.
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8 ZAPOSLOVANJE V EVROPSKI UNIJI
8.1 UREDBA 1408/71
Ob vstopu v Evropsko unijo je v Sloveniji na področju zagotavljanja pravic delavcev
migrantov stopila v veljavo Uredba 1408/71, ki podrobno ureja način in obseg
pridobljenih pravic, do katerih je upravičen delavec, ki se giblje med drţavami. S
tem so prenehali veljati nekateri bilateralni sporazumi, ki jih je Slovenija nasledila
oziroma sklenila v preteklosti.
Šesto poglavje Uredbe 1408/71 se nanaša na zavarovanje za primer brezposelnosti.
Osnovna načela uredbe so:
načelo enakega obravnavanja (drţavi prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo
zaradi drţavljanstva - osebe, ki prebivajo v katerikoli drţavi članici in za katere
velja uredba, imajo enake obveznosti in uţivajo enake pravice kot drţavljani te
drţave) delavec migrant ni vključen v sistem socialne varnosti v dveh drţavah
(za določitev pravic in obveznosti oseb, za katere velja uredba, se za isto
časovno obdobje uporablja samo ena zakonodaja, primarno je to zakonodaja
drţave, v kateri migrant dela)
pravilo seštevanja obdobij (uredba določa, da mora pristojna ustanova za
pridobitev, ohranitev in izračun prejemkov pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni
pogoji za pridobitev določene pravice, upoštevati obdobja zavarovanja ali
zaposlitve ali prebivanja, ki jih je oseba dopolnila v drugi drţavi članici, kot da
bi bila dopolnjena v tej drţavi)
pravilo preprečevanja prekrivanja pravic (preprečuje primere, ko bi bila oseba
hkrati upravičena do enakih prejemkov po zakonodajah več drţav članic)
pravilo izplačevanja prejemkov v drugi drţavi članici (zagotavlja izplačilo
prejemkov, pridobljenih v eni drţavi članici, v katerokoli drugo drţavo članico,
v kateri prebiva upravičenec, brez sprememb, zniţanj ali mirovanja
prejemkov).
Uredba velja za delavce in njihove druţinske člane, samozaposlene, upokojence in
študente. Pravila uredbe so bila 1. julija 2003 razširjena tudi na drţavljane tretjih
drţav.
V Sloveniji se bodo koordinacijska pravila uporabljala za prejemke, ki jih urejajo
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih.
Koordinacijska pravila, ki jih določa uredba, so za drţavo obvezujoča in neposredno
uporabljiva. Kljub temu zaradi različnosti v nacionalnih zakonodajah, ki urejajo
posamezne prejemke na področju socialne varnosti, in zaradi bilateralnih sporazumov
o socialni varnosti, ki so jih drţave sklenile med seboj, veljajo določene posebnosti
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pri uveljavljanju pravic v posameznih drţavah. V primeru kršenja pravic,
zagotovljenih z Uredbo 1408/71, je moţna pritoţba na Sodišče Evropskih skupnosti.
8.2 DOSTOP SLOVENSKIH DRŢAVLJANOV NA EVROPSKI TRG DELOVNE
SILE
Prost pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena temeljnih
svoboščin notranjega trga EU. Pravica do prostega gibanja znotraj EU zadeva
delavce, študente, upokojence in nasploh na vse drţavljane EU ter njihove druţinske
člane (ne glede na drţavljanstvo). Vendar je za področje prostega gibanja delavcev
uvedeno 7-letno prehodno obdobje med Slovenijo in 15 starimi članicami EU,
medtem ko med drţavami, ki so vstopile v EU leta 2004, velja prost pretok oseb,
vključujoč prost pretok delovne sile.
Slovenski drţavljani imajo tako prost dostop do trga dela in lahko pod enakopravnimi
pogoji kandidirajo za prosta delovna mesta v drţavah članicah Evropske unije, ki so
se pridruţile Uniji s 1. majem 2004, to so Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva,
Madţarska, Malta, Poljska in Slovaška, med ostalimi članicami Evropske unije in
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) pa v Grčiji, Finski, Irski, Islandiji, Italiji,
Portugalski, Španiji, Švedski, Veliki Britaniji ter v Luksemburgu. Od začetka leta 2007,
ko sta se drţavi pridruţili Skupnosti, pa tudi v Romuniji in Bolgariji. Za zaposlitev v
omenjenih drţavah slovenski drţavljani ne potrebujejo delovnega dovoljenja.
Slovenski drţavljani nimajo prostega dostopa do trga dela v drţavah članicah EU in
EGP, ki uveljavljajo tako imenovano prehodno obdobje na področju prostega pretoka
delavcev, in sicer v: Avstriji, Nemčiji, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem,
Liechtensteinu, na Danskem in Norveškem. Ker te drţave še niso odprle trga dela za
slovenske drţavljane, je za zaposlitev v teh drţavah praviloma potrebno pridobiti
delovno dovoljenje, skladno z nacionalno zakonodajo posamezne drţave.

8.2.1 Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES)
Pred zaposlitvijo v drţavah članicah EU in EGP je priporočljivo pridobiti vse potrebne
informacije o zaposlitvenih postopkih v posamezni drţavi. Informacije so dostopne na
spletnih straneh EURES (European Employment Service).
EURES je portal za zaposlitveno mobilnost v Evropi z mreţo specializiranih
svetovalcev. Zagotavlja informacije, nasvete in storitve iskanja ustreznih delovnih
mest, kar po 29 evropskih drţavah iskalcem zaposlitve omogoča, da najdejo
zaposlitev, in delodajalcem, da zaposlijo delavce. Zasnovan je tako, da pomaga pri
uresničevanju pravice do ţivljenja in dela v kateri koli od teh drţav.

58

Mreţa je bila ustanovljena leta 1993 in povezuje Evropsko komisijo ter javne zavode
za zaposlovanje vključenih drţav: Avstrije, Belgije, Cipra, Češke, Danske, Estonije,
Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madţarske, Islandije, Irske, Italije, Latvije,
Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške,Poljske, Portugalske,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Zdruţenega kraljestva.
Vključeni so tudi drugi partnerji, kot so sindikati in organizacije delodajalcev.
Mreţa EURES je namenjena tako iskalcem zaposlitve, ki zaradi dela ali študija
razmišljajo o selitvi v drugo drţavo, kot tudi delodajalcem, ki ţelijo zaposliti delavce iz
tujine.
Evropske sluţbe za zaposlovanje (EURES) odpirajo evropski trg dela, tako da
zagotavljajo dostop do:
več sto tisoč prostih delovnih mest,
informacij o ţivljenju in delu v drugi evropski drţavi,
strokovnih nasvetov,ki se nanašajo na zaposlitveno mobilnost.46

8.3 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je eden od štirih Strukturnih skladov, ki
so osnovni finančni instrumenti strukturne in regionalne politike EU. Ta politika je
namenjena premagovanju razvojnih razlik med regijami in doseganju
uravnoteţenega regionalnega razvoja.
V tem okviru ESS podpira pospeševanje zaposlovanja, vseţivljenjskega učenja,
podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, enakih moţnosti in laţjega
dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v drţavah članicah EU. V sodelovanju z
drţavami članicami išče odgovore na različne izzive trga dela, s katerimi se sooča
Evropa.
Med Strukturnimi skladi ima Evropski socialni sklad najdaljšo tradicijo, saj je bil
ustanovljen na podlagi Rimske pogodbe leta 1957 z namenom izboljšanja
zaposlitvenih moţnosti s pospeševanjem zaposlovanja in povečevanjem prostorske in
poklicne mobilnosti zaposlenih. Zaradi pomembne povezanosti razvoja človeških virov
s socialno-ekonomskim razvojem v drţavah članicah so med Strukturnimi skladi
postala sredstva Evropskega socialnega sklada najmočnejši finančni vir za ukrepanje.
Z Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1999, je bilo zaposlovanje
postavljeno v središče pozornosti, postalo je prednostna naloga in skupna skrb EU.
Sredstva ESS so odobrena predvsem za pomoč osebam oziroma posameznikom. Da
bi povečali uspešnost te pomoči, pa je pomoč ESS lahko namenjena tudi strukturam
in sistemom.
46

Evropska komisija, Eures, 18.9.2008
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Sredstva ESS, ki se odobrijo kot dodatna sredstva k ţe odobrenim sredstvom v
nacionalnih programih, so usmerjena v zmanjševanje socialno-ekonomskih razlik med
regijami in posamezniki. Financiranje s sredstvi ESS spodbuja tudi lokalne rešitve za
lokalne probleme.
8.3.1 Prednostna področja Evropskega socialnega sklada
Prednostna področja, ki jih je v programskem obdobju 2000-2006 sofinanciral
Evropski socialni sklad z namenom podpirati in dopolnjevati dejavnosti drţav članic so
opredeljena v Enotnem programskem dokumentu za obdobje 2004-2006. Enako
funkcijo imajo za obdobje 2007-2013 t.i. Operativni programi, ki opredeljujejo
poglavitne cilje in področja, v katera bo Slovenija usmerila razpoloţljiva sredstva ESS
in sredstva lastnega sofinanciranja.
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP
ESS) opredeljuje razvojne prioritete, ki so neposredno in posredno povezane s
prioritetami opredeljenimi v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja
iz razmer na trgu dela, potreb za razvoj konkurenčnosti ter moderne socialne in
učinkovite drţave. Ključna splošna usmeritev in poglavitni cilj OP ESS je doseganje
večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega ţivljenjskega standarda ljudi ter
zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi,
katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in
gospodarske rasti.
Operativni program razvoja človeških virov določa poleg tehnične pomoči pet
prednostnih področij/razvojnih prioritet:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v
razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem,
izobraţevanjem,
štipendiranjem
ter
povezovanjem
gospodarske,
izobraţevalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in
neaktivnih oseb.
Razvoj človeških virov in vseţivljenskega učenja
Razvoj človeških virov za delo in ţivljenje v druţbi temelječi na znanju s
posodabljanjem sistemov izobraţevanja in usposabljanja in spodbujanjem
vseţivljenjskega učenja.
Enakost moţnosti in spodbujanje socialne vključenost
Doseči večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroţenost ranljivih
skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju
koncepta enakih moţnosti.
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Institucionalna in administrativna usposobljenost
Razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za
učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj. 47

8.3.2 Finančna perspektiva Operativnega programa (OP ESS) razvoja
človeških virov (2007–2013)
Nova finančna perspektiva48 je srednjeročni strateški javnofinančni načrt Evropske
unije, v katerem se bodo Evropska komisija, Evropski parlament in drţave članice v
okviru Evropskega sveta dogovorile o vsebinskih prednostnih nalogah ter okvirnih
finančnih sredstvih za posamezno nalogo v sedemletnem obdobju 2007-2013.
Za omenjeno obdobje bo nova finančna perspektiva narekovala obseg in strukturo
letnih proračunskih izdatkov Evropske unije. Nova finančna perspektiva bo četrta
finančna perspektiva od uvedbe tega instrumenta leta 1988 in bo nasledila tekočo
finančno perspektivo, tako imenovano Agendo 2000, ki se je iztekla konec leta 2006.
Tabela 4: Razvojne prioritete v novem programskem obdobju 2007–2013
Operativni program razvoja človeških virov; raven
razvojnih prioritet
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
3. Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja
4. Enakost moţnosti in spodbujanje socialne vključenosti
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
6. Tehnična pomoč
SKUPAJ

Sredstva
ESS (v €)
262.114.965
140.018.678
164.661.965
63.848.517
97.051.506
28.003.739
755.699.370

%
34,7
18,5
21,8
8,4
12,8
3,7
100

Vir:Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Nova finančna perspektiva –
Operativni program (OP ESS) razvoja človeških virov (2007–2013), 3.9.2008
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Zavod RS za zaposlovanje, Evropski socialni sklad, 31.8.2008
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Nova finančna perspektiva – Operativni program (OP
ESS) razvoja človeških virov (2007–2013), 3.9.2008
48
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8.3.3 Problem pri črpanju sredstev Evropske Unije
Za premagovanje finančne in gospodarske krize so sredstva, ki so na voljo v
evropskem proračunu ključna. Ob upadanju naročil, gospodarske rasti in teţavah
finančnega sektorja so to še edina nevezana sredstva, ki jih imamo na razpolago za
usmeritev v ukrepe, za katere ocenjujemo, da nam bodo omogočili preţivetje krize.
Tega se zelo dobro zaveda tudi Evropska komisija, zato je evropska komisarka za
regionalno politiko drţave članice ţe pozvala, naj si prizadevajo, da evropska
sredstva ostanejo namenjena razvojnim prioritetam oziroma tistemu, kar naj bi na
dolgi rok pospeševalo gospodarsko rast in ustvarjalo visoko kvalitetna delovna mesta.
Realizacija iz strukturnih in kohezijskega sklada je najslabša. Ugotovljeno je, da iz
novega programskega področja ni bilo načrpano še nič, medtem ko je bilo za staro
programsko obdobje realizirano manj od načrtovanega. Na slabo načrtovanje nas
opozarja tudi Evropska komisija. Generalna direkcija evropskega proračuna vsako
leto naredi analizo izvršenih plačil po drţavah članicah. V zadnjem poročilu, ki je
javno, ugotavlja, da je pri napovedih o črpanju sredstev iz strukturnih in kohezijskega
sklada povprečna napaka novih drţav članic 2% , pri Sloveniji pa je kar 101 %. To
pomeni, da se je vlada pri načrtovanju zmotila za več kot sto odstotkov. Iz poročila
Evropske komisije je tudi razvidno, da pri Sloveniji stopnja napake iz leta v leto raste.
Očitno je, da se iz napak ne učimo, ampak jih povečujemo. Razloga za to sta lahko
dva: nerazumevanje in nepoznavanje področja ali pa proračunska telovadba, s katero
se je v proračunu skušalo prikazati več prihodkov, kot jih je Slovenija dejansko
ustvarila.
Pri Evropskem socialnem skladu gre za financiranje mnoţice manjših projektov, zato
je črpanje bolj zapleteno. V Sloveniji so se nekatere zadeve na področju ESS izvajali
napačno. Evropsko računsko sodišče je v svojem poročilu za leto 2006 ugotovilo, da
je Slovenija plačevala neupravičene stroške. Zaradi tega nam je Komisija naloţila
finančne popravke v višini 10 %, zato je bilo treba določene aktivnosti opustiti in
poiskati nove, to pa zahteva čas.
V majskem poročilu leta 2008 Evropske komisije, ki obravnava situacijo do konca leta
2007 piše, da je Slovenija pri črpanju strukturnih in kohezijskega sklada na
evropskem povprečju, za leto 2008, ko imamo še pravico črpati sredstva iz starega
programskega obdobja, moramo refundirati 28 odstotkov sredstev, sicer bodo za
vekomaj izgubljena.
Kar se tiče realizacije črpanja za proračunsko leto 2008 je za prvih devet mesecev
razkorak med napovedjo vlade in dejansko realizacijo še večji kot leta 2007. Od
napovedanih 783 milijonov evrov je bilo do konca septembra realiziranih samo 29%.
Na strukturnih skladih je bila realizacija 8,6 %, na kohezijskem pa 25%.
Slovenija ima do konca leta 2015 iz evropske blagajne pravico načrpati dobrih pet
milijard evrov. Da načrpamo ta znesek je zelo realno, vendar bistvo ni v samem
črpanju, ampak v tem, da z evropskim denarjem, ki je ne nazadnje naš denar,
izvedemo projekte, ki imajo dodano vrednost. Gre za to, da skozi bruseljski
mehanizem lasten denar usmerjamo tja, kjer je mogoče z najmanjšim vloţkom
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doseči največji učinek. Če damo denar za projekte, ki nimajo dodane vrednosti, s tem
samo spodbujamo javno porabo in inflacijo. Črpati evropski denar za vsako ceno ni
modro.
Zgolj z prenosom pristojnosti na ministrstva ni mogoče izboljšati črpanje sredstev.
Ukvarjati se je treba z oceno realnih potreb, ki so se zaradi krize drastično
spremenile. Hkrati je treba iskati najboljše moţne ukrepe. Ideja nove vlade je, da se
s tem ukvarjajo pristojni ministri, ker oni najbolje vedo, kakšne so realne potrebe.
Treba je pogledati, kako dolgo projekt traja, pa tudi kdaj moramo planirati odhodek v
drţavnem proračunu in kdaj prihodek ter ali se to lahko zgodi v razpoloţljivem času.
Minister za gospodarstvo mora po svoji osnovni funkciji poznati potrebe in poiskati
rešitve. Iz poročila Evropske komisije je razvidno, da se je v letu 2007 dinamika
črpanja v ostalih drţavah članicah bistveno povečala, medtem ko se je v Sloveniji
trend obrnil, saj smo aktivnost črpanja upočasnili. Vprašati se je treba, zakaj je do
upočasnitve prišlo, če vemo, da moramo iz starega programskega obdobja načrpati
še 28 % sredstev. Drugo pomembno opozorilo prihaja iz Mednarodnega denarnega
sklada. Njihova napoved kaţe, da je trend dejanskih realiziranih plačil s strani
Evropske komisije pri strukturnih in kohezijskem skladu v upadu. Naloga vlade je, da
ta trend obrne.
8.4 ZAPOSLOVALNA POLITIKA V EVROPSKI UNIJI
8.4.1 Potreba po usklajeni zaposlovalni politiki v Evropski Uniji
Rimska pogodba, s katero je šest evropskih drţav ustanovilo Evropsko gospodarsko
skupnost leta 1958, je zaposlovanju namenila le nekaj besed, saj je bil to čas
visoke stopnje zaposlenosti (Evropa je obnavljala porušena gospodarstva po drugi
svetovni vojni). Stvari so se od takrat precej spremenile. Vztrajno visoka
brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je pripeljala do uvrstitve zagotavljanja
visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše druţbeno-ekonomske cilje EU
(Šeško, 2004, str. 16).
V začetku 90-ih let je razpravo o zaposlovanju na ravni EU sproţila ugotovitev, da so
bili gospodarski in socialni problemi, ki so se pojavili kot posledica naftnih
šokov v prejšnjih desetletjih in valutne krize v zgodnjih 1990-ih letih, v veliki
meri rezultat neusklajenosti različnih politik znotraj EU. Očitno je postalo
dejstvo, da ob vedno večji integriranosti na različnih področjih sama Unija nima
dovolj močnih sredstev in enotnih strategij za odzivanje na makroekonomske šoke
ter za preprečevanje in reševanje vztrajno visokih stopenj nezaposlenosti in
drugih pomanjkljivosti na trgu dela. Strukturni problemi na trgu dela v tem času niso
bili zgolj posledica tehnološkega pesimizma, gospodarske rasti brez ustvarjanja
novih delovnih mest, strahu pred globalizacijo in konkurenco drţav tretjega sveta,
temveč tudi posledica lastnih napak pri vodenju različnih politik. Nastali problemi so
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pripeljali do procesa iskanja rešitev na ravni Unije s pomočjo večje koordinacije
in
konvergence
politik.
Na makroekonomski ravni se je proces začel z
Maastrichtsko pogodbo, ki je v veljavo stopila 1. januarja 1993. Ta pogodba od
drţav članic zahteva aktivno spodbujanje gospodarstva in socialne kohezije. Po
Maastrichtu se je proces usmeril na usklajevanje strukturnih politik, ki so
nepogrešljiva komponenta spleta makroekonomskih politik, ki tvorijo Ekonomsko
in monetarno unijo. Politika zaposlovanja je postala ena od ključnih sestavin
tega procesa, saj povezuje tako izzive širitve unije, reformo evropskih financ,
evropske strukturne sklade, ekonomsko in socialno kohezijo ter reformo
evropskih institucij, s katerimi se sooča unija.49
8.4.2 Amsterdamska pogodba
Evropski svet je maja 1997 v Amsterdamu sprejel poglavja za področje
zaposlovanja v spremenjeni in dopolnjeni Pogodbi o Evropski skupnosti. Z njimi
je področju zaposlovanja priznana pomembnejša vloga kot jo je imelo pred
tem, politika zaposlovanja pa je dobila enakovredno mesto med ostalimi
politikami EU. Tako je vodenje politike zaposlovanja še naprej v pristojnosti
posamezne drţave članice, vendar je zdaj le-ta prioritetnega pomena za
celotno Skupnost in se mora voditi v skladu z ostalimi politikami. Pogodba je
evropskim institucijam, Evropskemu svetu in Evropski komisiji naloţila nove naloge,
močnejšo vlogo in večja pooblastila pri reševanju problematike zaposlovanja. Prav
tako je v procesu sprejemanja odločitev večjo vlogo dobil Evropski parlament. Na
zasedanju sveta je bilo izraţeno, da je nujno zmanjšati nesprejemljivo visoke
stopnje nezaposlenosti v EU. Zlasti to velja za dolgoročno nezaposlenost,
nezaposlenost mladih in ljudi z nizko izobrazbo. Zato je potrebno razviti preventivne
ukrepe za reševanje te problematike. Prav tako je bila izraţena potreba po razvijanju
koncepta vseţivljenjskega učenja in povečanju investicij v človeški kapital ter
po reformi davčnih in socialnih sistemov v smeri povečevanja zaposlenosti.
Pasivni ukrepi plačevanja raznih socialnih ugodnosti nezaposlenim naj bi se
zmanjšali, prednost pa naj bi dobila aktivna politika zaposlovanja. Povečala naj bi
se učinkovitost socialnih transferjev, ki bi prejemnike usmerjali k aktivnemu iskanju
zaposlitve. Prav tako je bila poudarjena potreba po ustvarjanju ugodnega okolja za
razvoj majhnih in srednje velikih podjetij (Šeško, 2004, str. 18, 19).
Amsterdamska pogodba je okrepila pristojnosti unije kot celote pri reševanju
problematike zaposlovanja. Ključni elementi pogodbe na tem področju so strnjeni v
naslednjih šestih členih (Ţakelj, 2003, str. 10):
člen 125 zavezuje Unijo in drţave članice k razvoju koordinirane zaposlovalne
strategije in k promoviranju kvalificirane, izobraţene in prilagodljive delovne
sile in trgov dela, ki se bodo sposobni hitro odzvati na gospodarske
spremembe;
člen 126 zavezuje drţave članice, da morajo svoje zaposlovalne politike
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osnovati tako, da bodo usklajene s širšimi smernicami ekonomskih politik
drţav članic in Unije, ter da bo koordinacija med njimi potekala v skladu s
členom 128;
člen 127 navaja, da mora Unija prispevati k doseganju visoke stopnje
zaposlenosti preko spodbujanja sodelovanja med drţavami članicami,
podpiranja in dopolnjevanja njihovih ukrepov, obenem pa mora upoštevati
pristojnosti drţav članic;
člen 128 določa postopke, na podlagi katerih naj bi potekala
koordinacija zaposlovalnih politik, ter proces oblikovanja in sprejemanja
letnih zaposlovalnih smernic. Člen od drţav članic zahteva pripravo letnih
poročil o ukrepih za uresničevanje ciljev zaposlovalne politike v skladu z
zaposlovalnimi smernicami;
člen 129 omogoča Evropskemu svetu sprejem ukrepov za spodbujanje
sodelovanja med drţavami članicami na področju zaposlovanja preko
iniciativ, namenjenih razvoju izmenjave informacij in najučinkovitejših praks
s tega področja;
člen 130 določa cilje in načine delovanja Svetovalnega odbora za
zaposlovanje, katerega naloga je nadzirati razmere na področju
zaposlovanja in zaposlovalnih politik drţav članic. V okviru odbora vodje
nacionalnih zaposlovalnih sluţb drţav članic nekajkrat na leto izmenjajo
mnenja in izkušnje.
V letu 1997 so bile tako prvič oblikovane skupne usmeritve politike zaposlovanja EU.
Potreba po skupnem vodenju politike zaposlovanja je pravzaprav rezultat
soodvisnih politik zaposlovanja med drţavami članicami, kjer je treba ukrepe
za pospeševanje zaposlenosti medsebojno usklajevati, da ne bi ukrepi v eni drţavi
negativno vplivali na napredek v drugi.
Ideja politike zaposlovanja kot skupne skrbi poudarja, da bo zgolj usklajeno
delovanje drţav članic prispevalo k pozitivnim končnim učinkom za celotno
Unijo, kar pa je pravzaprav cilj celotne integracije in še posebej strukturne
politike, ki teţi k konvergenci gospodarstev drţav članic (Šeško, 2004, str. 19, 20).
8.4.3 Evropska strategija zaposlovanja
Pred Amsterdamsko pogodbo so bile za politiko zaposlovanja pristojne izključno
drţave članice, vloga Evropske Komisije pa je bila omejena na spodbujanje
sodelovanja na ravni EU. Evropski svet se je, spodbujen z Delorsovo Belo knjigo o
rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju iz leta 1993, decembra 1994 v Essnu dogovoril
o ključnih ciljih, vendar pa je delo temeljilo na sklepih, ki niso pravno zavezujoči.
V poglavje o zaposlovanju Pogodbe so bile novembra 1997 vključene nove določbe,
na zasedanju o zaposlovanju, ki je potekalo v Luksemburgu, pa je bila uvedena
Evropska strategija zaposlovanja (ESZ). Na zasedanju Evropskega sveta marca 2000
v Lizboni si je EU postavila nov strateški cilj za naslednjih deset let: postati najbolj
konkurenčno in najbolj dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu,
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sposobno trajnostne gospodarske rasti s številnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z
večjo socialno kohezijo. ESZ naj bi EU do leta 2010 omogočila doseči pogoje za polno
zaposlenost (skupna stopnja zaposlenosti 70% in stopnja zaposlenosti ţensk 60% )
in okrepiti socialno kohezijo.
Evropski svet v Stockholmu je marca 2001 dodal vmesne cilje za leto 2005 in še en
dodaten cilj: stopnja zaposlenosti starejših delavcev naj bi se do leta 2010 povišala
na 50%. Evropski svet v Barceloni je marca 2002 pozval k zvišanju starosti ob
odhodu s trga dela za pet let do leta 2010 ter določil cilje za zagotavljanje otroškega
varstva, zlasti z namenom spodbujanja zaposlovanja ţensk (za 33% otrok, mlajših
od treh let, za 90% predšolskih otrok, starih 3 ali več let, in šoloobveznih otrok).
Poleg tega je Evropski svet v Barceloni pozval, naj se pripravi več meril uspešnosti
za izobraţevanje in usposabljanje za celotno EU, ki so bila nato sprejeta maja 2003.
ESZ je bila oblikovana z namenom usmerjati in zagotavljati usklajevanje prednostnih
nalog politike zaposlovanja, ki jo podpirajo drţave članice na ravni EU. Drţave članice
so se leta 1997 zavezale k vzpostavitvi niza skupnih splošnih in posamičnih ciljev za
politiko zaposlovanja in k njenemu spremljanju prek lastnega postopka iz nove
Amsterdamske pogodbe.
ESZ je sestavni del širšega niza instrumentov, ki so ga institucije EU oblikovale z
namenom podpore politikam zaposlovanja EU, ter pomembno orodje za dosego ciljev
lizbonske strategije ustvarjanja »številnejših in boljših delovnih mest«. Je tudi
element socialnega dialoga EU. ESZ podpira drţave članice pri izvajanju sprejetih
politik zaposlovanja tudi prek Evropskega socialnega sklada (ESS).50
Temelj ESZ predstavlja Amsterdamska pogodba, njeno jedro pa predstavljajo
Luksemburške smernice. Značilnost ESZ je, da poskuša usklajevati aktivnosti
evropskih drţav tudi na področju politike zaposlovanja. Predvsem jih zavezuje k
razreševanju problemov brezposelnosti in določa temeljne smeri delovanja, znotraj
katerih vsaka drţava išče svojim razmeram primerne programe in ukrepe. Vsaka
drţava, vključno pridruţene članice, mora izdelati akcijski načrt zaposlovanja in
poročati o njegovem uresničevanju. APZ ima v ESZ osrednje mesto (Svetlik, Batič,
2002, str. 185).
Svet Evropske unije vsako leto od 1998 dalje sprejme oziroma dopolni smernice za
področje zaposlovanja. Na njihovi podlagi drţave članice nato oblikujejo svoje
akcijske načrte. To velja tudi za pridruţene članice (Kopač, 2002, str. 74).
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8.4.4 Smernice politik zaposlovanja drţav članic Evropske unije 2005 2008
Svet Evropske unije je 12. julija 2005 sprejel sklep o smernicah za politike
zaposlovanja drţav članic51. Sklenil je, da se za obdobje 2005 – 2008 sprejmejo
naslednje integrirane smernice (17 – 24):
Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne
zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in produktivnosti dela ter krepitev socialne
in teritorialne kohezije. Politike morajo do leta 2010 prispevati k uresničitvi
70% skupne povprečne stopnje zaposlenosti v EU, od tega za ţenske najmanj
60%, ter za starejše delavce (55 do 64 let) 50%, ter k zmanjšanju
brezposelnosti in neaktivnosti. Drţave članice morajo razmisliti o določitvi
nacionalnih ciljnih stopenj zaposlenosti. Pri doseganju teh ciljev se morajo
ukrepi osredotočiti na naslednje prednostne naloge:
- spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo
dela in posodobiti sisteme socialne zaščite,
- izboljšati prilagodljivost delavcev in podjetij,
- povečati naloţbe v človeški kapital z boljšim izobraţevanjem in strokovnim
usposabljanjem.
Smernica 18: Spodbujanje pristopa k zaposlitvi po ţivljenjskih obdobjih s
pomočjo:
- obnovljenega prizadevanja za izgradnjo poti zaposlovanja za mlade in
zmanjševanja brezposelnosti mladih, na kar poziva Evropski pakt za mlade,
- odločnega ukrepanja za višanje aktivnosti ţensk na trgu dela in odpravo
razkorakov med spoloma pri zaposlovanju, brezposelnosti in plačilu,
- boljše usklajenosti med poklicnim in zasebnim ţivljenjem ter zagotavljanja
dostopnega in finančno sprejemljivega otroškega varstva in oskrbe za druge
vzdrţevane člane,
- podpore za aktivno staranje, vključno z ustreznimi delovnimi pogoji,
izboljšanim (poklicnim) zdravstvenim statusom ter primernimi spodbudami za
delo in odvračanjem od predčasnega upokojevanja,
- sodobnih sistemov socialne zaščite, vključno s pokojninskimi in zdravstvenimi,
ob zagotavljanju njihove ustreznosti, finančne vzdrţnosti in odzivnosti na
spreminjajoče se potrebe z namenom spodbujanja vključenosti in boljše
varnosti zaposlitve ter daljše delovne aktivnosti.
Smernica 19: Zagotavljanje vključujočih trgov dela, izboljšanje privlačnosti
dela in zagotavljanje, da se iskalcem zaposlitve, tudi depriviligiranim
(prikrajšanim) osebam in neaktivnim osebam izplača delati s pomočjo:
- aktivnih in preventivnih ukrepov na trgu dela, ki vključujejo zgodnje
prepoznavanje potreb, pomoč pri iskanju zaposlitve, usmerjanje in
usposabljanje kot del osebnih akcijskih načrtov, zagotavljanje socialnih
storitev, potrebnih za podporo vključevanju najteţje zaposljivih oseb na trg
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dela, ter prispevanje k izkoreninjenju revščine,
stalnega preverjanja spodbud in ovir, ki izhajajo iz sistemov davkov in dajatev,
vključno z upravljanjem in pogojevanjem dajatev ter z znatnim zmanjšanjem
visokih mejnih dejanskih davčnih stopenj, predvsem za tiste z nizkimi prihodki,
ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni socialne zaščite,
razvoja novih zaposlitvenih moţnosti na področju storitev za posameznike in
podjetja, zlasti na lokalni ravni.
Smernica 20: Izboljšanje usklajenosti potreb trga dela s pomočjo:
posodobitve in okrepitve institucij trga dela, zlasti zavodov za zaposlovanje,
tudi z namenom zagotavljanja večje preglednosti moţnosti za zaposlovanje in
usposabljanje na nacionalni in evropski ravni,
odpravljanja ovir za mobilnost delavcev po Evropi znotraj okvira Pogodb,
boljšega predvidevanja potreb po strokovni usposobljenosti ter pomanjkanja
in ozkih grl na trgu dela,
ustreznega upravljanja ekonomskih migracij
Smernica 21: Spodbujanje proţnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in
zmanjševanje segmentacije trgov dela, ob upoštevanju vloge socialnih
partnerjev s pomočjo:
prilagoditve zakonodaje o zaposlovanju skupaj s pregledom, kjer je to
potrebno, različnih pogodbenih ureditev in ureditev delovnega časa,
urejanja vprašanja neprijavljenega dela,
boljšega predvidevanja in pozitivnega upravljanja sprememb, vključno z
gospodarskim prestrukturiranjem, predvsem sprememb, povezanih z
liberalizacijo trgovine, da se tako kar najbolj zmanjšajo socialni stroški in se
olajša prilagajanje,
spodbujanja in razširjanja inovativnih in prilagodljivih oblik organizacije dela z
namenom izboljšati kakovost in produktivnost dela, vključno z zdravjem in
varnostjo,
podpore prehodom v poklicnem statusu, vključno z usposabljanjem,
samozaposlitvijo, ustanavljanjem podjetij in geografsko mobilnostjo.
Smernica 22: Skrbeti za takšno plačilno politiko in obremenitev dela, ki bosta
vzpodbujala zaposlovanje s pomočjo:
spodbujanja socialnih partnerjev v okviru njihovih pristojnosti za oblikovanje
pravega okvira za pogajanja o plačah, da bi se izrazili izzivi glede
produktivnosti in trga dela na vseh ustreznih ravneh in da bi se izognili
razkorakom v plačah med spoloma,
pregleda vpliva stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, in - kjer je to potrebno –
prilagajanja njihove strukture in ravni, zlasti z namenom zmanjšanja davčnih
obremenitev najniţjih plač.
Smernica 23: Razširjanje in izboljšanje naloţb v človeški kapital s pomočjo:
vključujočih oblik izobraţevanja in usposabljanja ter ukrepov z namenom
občutnega olajšanja dostopa do začetnega poklicnega, srednješolskega in
visokošolskega izobraţevanja, vključno s pripravništvi in podjetniškim
usposabljanjem,
bistvenega zmanjšanja zgodnjih osipnikov,
učinkovitih strategij za vse dostopnega vseţivljenjskega učenja v šolah,

68

-

-

-

podjetjih, javnih organih in gospodinjstvih, skladno z evropskimi sporazumi,
vključno z ustreznimi spodbudami in mehanizmi delitve stroškov, z namenom,
da se izboljša sodelovanje pri stalnem usposabljanju, usposabljanju na
delovnem mestu, v vseh ţivljenjskih obdobjih, zlasti za nizko kvalificirane in
starejše delavce.
Smernica 24: Prilagajanje sistemov izobraţevanja in usposabljanja novim
zahtevam glede usposobljenosti s pomočjo:
dviga in zagotavljanja privlačnosti, odprtosti in standardov kakovosti
izobraţevanja in usposabljanja, razširitve ponudbe priloţnosti za izobraţevanje
in usposabljanje ter zagotavljanja proţnih oblik učenja ter večjih moţnosti za
mobilnost študentov in pripravnikov,
lajšanja in večanja raznolikosti dostopa vseh do izobraţevanja in usposabljanja
ter do znanja z organizacijo delovnega časa, storitvami podpor druţinam,
poklicnim usmerjanjem in, če je to primerno, z novimi oblikami delitve
stroškov,
odzivanja na nove poklicne potrebe, ključne sposobnosti in prihodnje zahteve
po strokovnih znanjih z izboljšanjem opredelitve in preglednosti kvalifikacij,
njenega učinkovitega priznavanja ter potrjevanja neformalnega in
priloţnostnega učenja.

Drţave članice v sodelovanju s socialnimi partnerji izvajajo svoje politike z namenom
izpolnjevanja ciljev in prednostnih nalog za opredeljene ukrepe. Ob upoštevanju
Lizbonske strategije politike drţav članic na uravnoteţen način spodbujajo:
Polno zaposlenost: doseganje polne zaposlenosti ter zmanjševanje
brezposelnosti in neaktivnosti s povečanjem povpraševanja in ponudbe po
delu je bistvenega pomena za vzdrţevanje gospodarske rasti in krepitev
socialne kohezije.
Izboljšanje kakovosti delovnih mest in produktivnosti dela: napori za
povečanje stopnje zaposlenosti gredo v korak z izboljšanjem privlačnosti
delovnih mest, kakovosti dela in rasti produktivnosti dela ter zmanjšanjem
deleţa zaposlenih, ki ţivijo pod pragom revščine. V celoti bo treba izkoristiti
sinergije med kakovostjo pri delu, produktivnostjo in zaposlovanjem.
Krepitev socialne in teritorialne kohezije: potrebno je odločno ukrepanje za
okrepitev socialne vključenosti, preprečitev izključenosti iz trga dela in za
podporo integraciji zaposlovanja depriviligiranih (prikrajšanih) oseb ter za
zmanjšanje regionalnih razlik v smislu zaposlenosti, brezposelnosti in
produktivnosti dela, zlasti v regijah, ki zaostajajo v razvoju.
Za napredek so ključni enake moţnosti in boj proti diskriminaciji. Pri izvajanju
vseh ukrepov je treba zagotoviti upoštevanje načela enakosti spolov in vzpodbujati
enakost spolov. Kot del novega medgeneracijskega pristopa se mora posebna
pozornost posvetiti poloţaju mladih, izvajanju Evropskega pakta za mlade in
spodbujanju dostopa do zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju. Posebno pozornost
je treba posvetiti tudi občutnemu zniţanju razkorakov v stopnjah zaposlenosti
depriviligiranih (ali prikrajšanih) oseb, vključno z invalidi, ter med drţavljani tretjih
drţav in drţavljani EU, v skladu s katerimi koli nacionalnimi cilji.
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Dobro upravljanje zahteva tudi večjo učinkovitost pri dodeljevanju upravnih in
finančnih sredstev. V soglasju s Komisijo si morajo drţave članice prizadevati
pridobiti sredstva iz strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, za
izvajanje ESZ in poročati o sprejetih ukrepih. Posebno pozornost je treba nameniti
krepitvi institucionalnih in administrativnih zmogljivosti v drţavah članicah
8.4.5 Lizbonska strategija
Voditelji vlad drţav članic EU so se na vrhu Evropskega sveta v Lizboni marca leta
2000 dogovorili o novem strateškem cilju Evropske unije, in sicer do leta 2010 postati
najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Od
tedaj je napovedani cilj in proces izvrševanja tako imenovane Lizbonske strategije
doţivel kar nekaj modifikacij in prehod v novo fazo.
Za ustanove Evropske unije in drţave članice Lizbonska strategija predstavlja
usmeritev pri izvajanju gospodarskih in socialnih reform. Izvedba sprejete strategije
poteka s t. i. "odprto metodo" koordinacije, ki postavlja politike posameznih drţav v
Evropsko unijo, meri napredek na raznih področjih s primerjanjem ter ustrezno
posodablja zastavljene cilje. Poudarek je na izmenjavi primerov dobre prakse in
izkušenj v evropskih drţavah. Pri uresničevanju reform, ki jih morajo drţave članice
izvesti v okviru Lizbonske strategije je bil doseţen precejšen napredek na drţavni in
evropski ravni, kljub temu Evropa zaostaja za načrtovanim.
Evropski svet je zato na spomladanskem zasedanju marca 2005 potrdil predlog
reforme Lizbonske strategije, ki ga je v svojem poročilu Nov začetek za Lizbonsko
strategijo v začetku februarja 2005 predstavila Evropska komisija. Evropski svet je
marca 2005 v sklepih poudaril, da sta rast in zaposlovanje najpomembnejša cilja
Lizbonske strategije, obenem pa je opozoril, da mora lizbonski proces še naprej
temeljiti na enakovredni obravnavi treh vidikov strategije - gospodarske, socialne in
okoljske. Kot bistvene prednostne naloge za uresničitev lizbonskih ciljev je Evropski
svet označil:
vlaganje v znanje in inovacije, vzpostavitev privlačnega poslovnega okolja,
ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter
poudarek na fleksibilnosti trga dela.
Da bi se izboljšalo upravljanje lizbonskega procesa, je Svet potrdil predlog Evropske
komisije o pripravi nacionalnih lizbonskih akcijskih programov, ki naj bi vsebovali
ključne reforme za uresničevanje lizbonskih ciljev, drţavam članicam pa je dal na
razpolago moţnost, da po potrebi imenujejo nacionalnega koordinatorja za
spremljanje izvajanja Lizbonske strategije.
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Cilji Lizbonske strategije:
Ustvarjanje delovnih mest
Ustvarjanje delovnih mest je eden izmed ključnih ciljev Lizbone. Nastala naj bi
kot posledica gospodarske rasti, ta pa naj bi bila plod večje konkurenčnosti,
strukturnih reform in manj birokracije. Evropske vlade naj bi spodbujale kar
najboljšo prakso in izmenjavo idej o načinih ustvarjanja delovnih mest. Skupni
cilj je bilo povečanje stopnje zaposlenosti do 70% prebivalstva do leta 2010, z
vmesnim ciljem 67% do leta 2005. Stranski cilj iz Lizbone je dvigniti odstotek
zaposlenih ţensk z 51% leta 1999 (v primerjavi z 61% moških) na 60% leta
2010.
Notranji trg
Dovršen in polno delujoč enoten evropski trg je bil ključni element lizbonske
strategije. Bistvena dejavnika za gospodarsko rast naj bi bila odprava oviranja
konkurenčnosti in dostop do nacionalnih trgov z enakimi pogoji za vsa
podjetja, ki so registrirana v eni izmed drţav članic.
Finančne storitve
Učinkoviti in pregledni finančni trgi preko boljše porazdelitve kapitala
spodbujajo rast. Ena izmed lizbonskih zahtev se je nanašala na večjo
integracijo nacionalnih finančnih trgov EU.
Prijazno okolje za poslovanje
Lizbonska strategija je predvidevala tudi prijaznejše okolje za podjetja, zlasti
za mala in srednja podjetja. Drţave članice bi si morale izmenjevati primere
najboljše prakse ter si prizadevati, da bi se odpravili birokracija in stroški za
ustanovitev novih podjetij.
Informacijska druţba
Eden izmed stebrov lizbonske strategije je razvoj informacijske druţbe, ki naj
bi pripomogla k premiku v smeri gospodarstva, temelječega na znanju, in k
ustvarjanju delovnih mest na področjih, kjer je moţna močna rast.
Skupek politik
Naslednja obseţna zadeva je tako imenovan"skupek makroekonomskih politik"
ali iskanje optimalnega ravnoteţja pri uporabi različnih orodij gospodarskih
politik za dosego rasti.
Raziskave in izobraţevanje
Izobraţevanje in raziskave močno vplivajo na rast in zaposlovanje. Voditelji EU
so v Lizboni izjavili, da sta "vlaganje v ljudi in razvijanje aktivne ter dinamične
socialne drţave" ključnega pomena za gospodarstvo, ki sloni na znanju. To
pomeni, da morajo drţave članice stremeti k povečanju vlaganj na prebivalca
v človeške vire in dajati največjo prednost vseţivljenskemu učenju, saj razvoj
spretnosti poveča zaposljivost. 52
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9 SODNA PRAKSA
Pristojni organ Zavoda za zaposlovanje o posamezni pravici brezposelne osebe odloči
z upravno odločbo.
Brezposelnim osebam je po tem, ko je o pritoţbi zoper odločitev Zavoda za
zaposlovanje odločil drugostopenjski organ Zavoda za zaposlovanje, zagotovljeno
sodno varstvo pravic pred pristojnimi delovnimi in socialnimi sodišči prve in druge
stopnje.
9.1 SODBE VIŠJEGA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA
Sodišče prve stopnje je Delovno in socialno sodišče, sodišče druge stopnje je pa Višje
delovno in socialno sodišče. Tukaj je nekaj primerov sodb Višjega delovnega in
socialnega sodišča, ki je odločalo o zadevi Delovnega in socialnega sodišča s
področja brezposelnosti.
1. primer : zavarovanje za primer brezposelnosti - plačilo zamudnih obresti
Denarno nadomestilo med brezposelnostjo je po 17.a in 18. čl. ZZZPB mesečna, torej
občasna dajatev, ki se zavarovancu zagotavlja zaradi zagotovitve njegove socialne
varnosti. Ker ZZZPB nima posebnih določb o zamudnih obrestih od zapadlih, pa
neplačanih zneskov denarnega nadomestila, je potrebno za presojo toţbenega
zahtevka uporabiti 3. odst. 279. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), po
katerem od občasnih zapadlih denarnih terjatev tečejo zamudne obresti od dneva, ko
je pri sodišču vloţen zahtevek za njihovo plačilo. Ker je toţnik plačilo zakonskih
zamudnih obresti od posameznih zneskov nadomestila zahteval s toţbo, vloţeno po
izplačilu celotnega zneska nadomestila, ni upravičen do zakonskih zamudnih obresti
od zapadlosti posameznega mesečnega zneska. Odškodninski zahtevek mora toţnik
utemeljiti po posameznih elementih odškodninske odgovornosti in ga ni ga mogoče
enačiti z zakonskimi zamudnimi obrestmi kot objektivno posledico zamude. Zaradi
ugovora zastaranja bi toţnik moral navedbe o povzročeni škodi konkretizirati in
izkazati, kateri organ oz. katero časovno in vsebinsko opredeljeno ravnanje toţene
stranke RS, Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve mu je v smislu 172. čl.
ZOR povzročilo škodo. Samo trajanje postopka, v kolikor niso izkazana konkretna
krivdna ravnanja, neutemeljeno zavlačevanje in odlaganje odločitve, ne more biti
podlaga za uveljavitev odškodninskega zahtevka zoper Republiko Slovenijo oz. njen
organ.
Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo toţbeni zahtevek toţnika, da mu
je toţena stranka dolţna plačati znesek z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vloţitve
toţbe do plačila ter mu povrniti stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od izdaje sodbe sodišča prve stopnje do plačila, v 8 dneh. Sklenilo je, da toţnik sam
trpi svoje stroške postopka.
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Zoper sodbo se je zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe
materialnega prava pritoţil toţnik ter predlagal, da sodišče druge stopnje izpodbijano
sodbo razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu sodišču v nov postopek.
Ker niso podani razlogi, iz katerih se sodba lahko izpodbija, in ne razlogi, na katere
mora paziti po uradni dolţnosti, je sodišče druge stopnje, na podlagi 353. čl. ZPP
pritoţbo kot neutemeljeno zavrnilo ter potrdilo izpodbijano prvostopno sodbo.
2. primer: prenehanje pravice - denarno nadomestilo - pravna zmota
Vprašanje, ali je dohodek podvrţen obdavčitvi ali ne, za presojo vprašanja, ali so
podani zakonski razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti, ni bistveno, saj mora prejemnik nadomestila o kakršnemkoli
dodatnem dohodku pravočasno obveščati toţenca. Davčni predpisi urejajo obveznost
plačila davka od dohodka oz. premoţenja, ne pa obveznost obveščanja o dodatnih
dohodkih, ki jih prejema upravičenec do denarnega nadomestila. Ta obveznost je
urejena v 33. b členu ZZZPB, o njej pa je bila toţnica tudi izrecno poučena, zato ni
bila v opravičljivi pravni zmoti glede vprašanja, o katerih dodatnih dohodkih mora
obveščati toţenca.
Sodišče je zavrnilo toţbeni zahtevek, da se razveljavi odločba toţenca in da sodišče
odloči, da se postopek zaradi prenehanja pravice do denarnega nadomestila med
brezposelnostjo ustavi ter tako ohrani v veljavi odločba toţenca o priznanju pravice
do denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Odločilo je, da toţnica sama krije
svoje stroške postopka.
Zoper sodbo se iz vseh pritoţbenih razlogov pritoţuje toţnica po pooblaščencu.
Navaja, da se sodišče z zadevo ni vsebinsko ukvarjalo in da sodba nima razlogov
glede ugovorov, ki se tičejo namena zakonodajalca, pravičnosti in opravičljive pravne
zmote. Namenu zakonodajalca, t.j. reintegraciji zavarovanca v delovno razmerje, je
potrebno dati prednost pred morebitno formalno napako, kot je opustitev dolţnosti
sporočanja dohodka. Ker se je toţnica zaposlila in s tem sledila namenu
zakonodajalca, tudi razlogi pravičnosti terjajo ugoditev zahtevku. Davčna zakonodaja
je še za strokovnjake preveč zapletena, zato je bila toţnica v opravičljivi pravni zmoti
glede vprašanja, ali prejemki iz avtorskega honorarja spadajo med dohodke, za
katere velja obveznost poročanja toţenki. Pritoţba ni utemeljena.
Ob preizkusu zadeve pritoţbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje
razčistilo bistvena dejstva in na podlagi pravilno ter dovolj popolno ugotovljenega
dejanskega stanja ob pravilni uporabi materialnega prava pravilno odločilo.
Postopkovnih določb, na katere opozarja pritoţba in tistih, na katere se pazi po
uradni dolţnosti ni kršilo.
Pritoţbeno sodišče je pritoţbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča
prve stopnje. Ker toţnica s pritoţbo ni uspela, je odločilo, da sama trpi svoje stroške
pritoţbe.
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3. primer: brezposelna oseba - evidenca brezposelnih - izbris - nadzor
Ker toţnica ni bila dosegljiva na nadzorih, opravljenih v času in kraju, določenem z
zaposlitvenim načrtom, je bil skladno s 70. členom ZZZPB izpolnjen pogoj, da se jo
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb. Pri tem ni odločilno, ali je imel toţenec v
času nadzora za toţnico prosto delovno mesto ali ne, saj zakon ne določa tega
pogoja.
Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo toţničin toţbeni zahtevek, da se
razveljavi odločba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna sluţba P. z
dne 18.3.2003, potrjeno z odločbo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje z dne
26.5.2003 in da jo je Zavod Republike Slovenije dolţan voditi od 18.2.2003 dalje v
seznamu evidence brezposelnih oseb in preklicati prepoved ponovne prijave zavodu
pred potekom šestih mesecev od 18.2.2003 v evidenci brezposelnih oseb in ji povrniti
stroške postopka.
Zoper sodbo je pritoţbo po pooblaščencu vloţila toţnica iz vseh pritoţbenih razlogov.
Navaja, da ima sodba nejasen razlog, da bi moral pooblaščenec pridobiti potrdilo o
povišani temperaturi toţnice. Nejasni so tudi razlogi v sodbi, da sodišče ni našlo
olajševalnih okoliščin o nadzoru, ki naj bi ga toţenec opravil, razen tega o nadzoru
sodba nima razlogov. Meni, da bi toţenec moral dokazati, da ima v času nadzora za
toţnico zagotovljeno zaposlitev. Sodišče je uporabilo Pravilnik o merilih za
izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb, ki postavlja stroţje pogoje kot zakon in
ga sodišče ni dolţno uporabiti. Toţnici je kršena ustavna pravica do svobode gibanja.
Predlaga, da pritoţbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne
sodišču prve stopnje v novo sojenje, toţencu pa naloţi plačilo stroškov postopka.
Pritoţba ni utemeljena.
Po preizkusu zadeve v skladu z 2. odst. 350. čl. Zakona o pravdnem postopku (Ur. l.
RS št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) pritoţbeno sodišče ugotavlja, da
je sodišče prve stopnje popolno ugotovilo dejansko stanje in pravilno uporabilo
materialno pravo, v postopku pa tudi ni prišlo do absolutnih bistvenih kršitev določb
ZPP, niti do očitanih kršitev.
Zdravstveno stanje oz. teţave, za kar naj bi po navedbah šlo pri toţnici, se
nedvomno izkazuje z ustreznim zdravniškim spričevalom ali izvidom, na podlagi
katerega sodišče potem presodi, ali gre za upravičen izostanek ali ne. Ker toţnica
razlogov za izostanek ni z ničemer izkazala, je sodišče tudi po oceni pritoţbenega
sodišča utemeljeno štelo, da je izostanek neupravičen.
V obravnavani zadevi, ko gre za spor zaradi prenehanja vodenja v evidenci
brezposelnih oseb, je sodišče prve stopnje pravilno dokazno ocenilo dne 18.2.2003 in
25.2.2003 opravljen nadzor na naslovu X. Pri obeh nadzorih, opravljenih v času in
kraju, določenem z zaposlitvenim načrtom, toţnica ni bila dosegljiva.
Pritoţbeno sodišče je toţničino pritoţbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo
sodišča prve stopnje. Ker toţnica s pritoţbo ni uspela, je pritoţbeno sodišče odločilo,
da toţnica trpi sama svoje stroške pritoţbe.
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10 ZAKLJUČEK
Brezposelnost je eden najteţjih socialnih primerov s katerimi se srečuje sodobna
druţba, zato ker brezposelni v aktivni dobi ne morejo dobiti primerne zaposlitve in si
ne morejo zagotoviti sredstev za preţivetje.Takrat ima brezposelna oseba pravico do
dohodkovne varnosti, ki jo drţava zagotavlja skozi sistem socialne varnosti in sicer v
okviru zavarovanja za primer brezposelnosti in socialnega varstva.
Pravice brezposelnih temeljijo na določitvi v ustavi, da je Republika Slovenija socialna
drţava, na pravici do socialne varnosti in na dolţnosti drţave, da zagotavlja moţnosti
za delo.
Najpomembnejši akt na področju zavarovanja za primer brezposelnosti je Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, v katerem so določene pravice
brezposelne osebe.
Zavarovanje za primer brezposelnosti pa izvaja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki je nosilec zavarovanja. Osnovna dejavnost Zavoda pa je
posredovanje zaposlitve in dela, vendar poleg tega opravlja še številne druge naloge,
s katerimi vpliva na razmere na trgu dela.
Spremembe v gospodarstvu in rezultati gospodarskega razvoja se zrcalijo tudi v
spremembah na trgu dela. Prehod v trţno gospodarstvo je zelo spremenil razmere na
slovenskem trgu dela.
Spremembe na trgu dela s proţnimi oblikami zaposlovanja (delo na domu in na
daljavo, samozaposlovanje, krajši delovni čas itd.), ki jih spremljajo ustrezne oblike
socialne varnosti, so način niţanja brezposelnosti, omogočajo pa tudi večjo
prilagojenost zaposlenosti posameznikovim potrebam in ţeljam. Posebna
pozornost je namenjena zmanjšanju regionalnih neskladij pri zaposlovanju in
omejevanju neenakosti na trgu dela. Zato proţnost trga dela zahteva visoko stopnjo
socialnega soglasja in zaupanja.
Ker brezposelnost pomeni zapravljanje razpoloţljivih virov, zmanjšuje potencialni
proizvod in dohodek, povečuje neenakost in načenja kakovost človeškega kapitala, je
k problemu zmanjševanja brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja nujno pristopiti
z aktivnim in celostnim pristopom, to je z aktivno politiko zaposlovanja (APZ). Ta
pristop ne temelji zgolj na tradicionalnih aktivnih programih zaposlovanja, temveč
politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na področju proţnosti poslovanja in
zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za pospeševanje podjetništva, ukrepov za
povečanje usposobljenosti brezposelnih in zaposlenih, vključno s povečanjem
formalne izobrazbene ravni delovne sile, in ukrepov, ki zagotavljajo različnim
druţbenim skupinam enakopravnost pri dostopu do dela.
Drţava je z ukrepi aktivne politike zaposlovanja posegla na trg dela, s čimer stimulira
brezposelne, da se aktivno vključijo v procese razreševanja svojega poloţaja –
brezposelnosti. Seveda pa mora biti ukrep tudi za delodajalca stimulativen, ker trajna
oblika zaposlitve prinaša veliko tveganje. Več pozornosti bo v bodoče potrebno
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nameniti fleksibilnejšim oblikam zaposlovanja, dodatnemu in dopolnilnemu oziroma
vse ţivljenjskemu izobraţevanju.
Od objave lizbonskih ciljev na področju trga dela in zaposlovanja v EU do leta 2010 in
sprejetja Smernic za politiko zaposlovanja drţav članic EU, se je Slovenija v celoti
posvetila doseganju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev ESZ ter izpolnjevanju
predlogov glede izvajanja politike zaposlovanja.
Za razreševanje problemov je tudi za Slovenijo zavezujoč lizbonski proces, v katerem
ESZ išče ravnoteţje med spodbujanjem na znanju temelječega gospodarskega
razvoja in socialno kohezijo. Odmika se od »brezpogojnega« zagotavljanja blaginje
drţavljanom k zagotavljanju blaginje z delom, izobraţevanjem in usposabljanjem.
Izpostavljen je koncept fleksibilne (socialne) varnosti (flexicurity), s katerim naj bi se
zagotovila nujno potrebna proţnost trga delovne sile, varnost posameznikov pa naj
ne bi bila ogroţena.
V bodoče bodo spremembe na področju zagotavljanja socialne varnosti sledile cilju
laţjega dostopa do pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ne glede
na vrsto zaposlitve.
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PRILOGE
Priloga 1: Prijava v evidenco brezposelnih oseb
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Območna služba
Urad za delo
Naslov urada za delo
Poštna številka UD Kraj UD

Obr. BO/1

tel.: TELEFON; fax.: TELEFAX
http://www.ess.gov.si/
Na podlagi 16. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - UPB1; v nadaljevanju:
zakon) in 21. člena Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja vlagam obrazec
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PRIJAVA
V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB

Podpisani*
1.
2.
3.
4.

EMŠO: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Ime:
Priimek:
Naslov stalnega prebivališča:
V skladu s 16. členom zakona izjavljam, da:
(obkroţite ustrezni odgovor!)

1. sem v delovnem razmerju………………………………………………………...............……………………..
2. sem lastnik ali solastnik gospodarske druţbe..………………………………………… … ... ... ...…… … ..
3. sem samozaposlen ..………………………………………………………………………… … ... ... ... ............
4. sem lastnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskih ali gozdnih zemljišč…...………............................
5. sem upokojenec … ………...……………………………………………………….....................…….………..
6. sem nezmoţen za delo iz zdravstvenih razlogov... ... ... ..…… ..…………………………………………….
7. sem invalid nezmoţen za delo..……………………………..………………………......................................
8. sem študent, dijak, vajenec, udeleţenec izobraţevanja odraslih, mlajših od 26 let, udeleţenec
izobraţevanja v skladu s 53. b členom zakona ali udeleţenec programa usposabljanja na delovnem
mestu …………………………………………………………………………….................................................
9. sem drţavljan EU/EGP in uveljavljam pravico iz naslova dajatev za brezposelnost…………………...
5.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE

DA
DA

Izjavljam, da:
bom med prijavo v evidenci brezposelnih oseb skladno s 17.c členom zakona na razpolago za zaposlitev in delo vsak delovni dan
osebno in po pošti od ______ do ______ ure na
naslovu_____________________________________________________________________________________.
V tem času bom sprejemal pisanja in obvestila v obliki:
po telefonu _____________________,  po elektronski pošti _______________________________________,
 po mobilnem telefonu _____________________,  v obliki SMS oziroma MMS sporočil;
bom skladno s 5. členom Pravilnika o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in določitvi časa
prenehanja in zniţanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: pravilnik) v treh dneh zavodu
sporočil vse spremembe, ki so pomembne za vodenje evidence;
sem skladno z 2. členom pravilnika seznanjen z obveznostmi, ki izhajajo iz prijave v evidenco;
se bom na podlagi 21. člena pravilnika odzival na napotnice zavoda na ustrezno zaposlitev, določeno v 11. členu pravilnika,
bom po 3. členu pravilnika aktivno iskal ustrezno in primerno zaposlitev ter primerno delo in to tudi dokazoval skladno z
zaposlitvenim načrtom.
Seznanjen sem z obveznostjo, da moram skladno s 33. b členom zakona enkrat na mesec obveščati zavod o izplačanih dodatnih dohodkih
pred nastankom brezposelnosti in med časom brezposelnosti. in po njej ter predloţiti obračunske liste delodajalca.
Izjavljam, da:  ne prejemam dodatnih dohodkov,  prejemam in bom prejemal dodatne dohodke.
Na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki vodi
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postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje in
tega ne prepovedujem.
Glede na to bo podatke za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco brezposelnih oseb uradna oseba pridobila sama, razen če
uradna oseba podatkov oziroma dokazil ne more pridobiti pri upravljavcih evidenc, in sicer:
1. delovne knjiţice
2. potrdilo o upravičeni zadrţanosti od dela
3. za drţavljane EU in EGP: obrazec E303 za uveljavljanje pravic iz naslova dajatev za brezposelnost
Podatki, ki jih zavod pridobi po uradni dolţnosti:
VRSTA PODATKA

ZRSZ PRIDOBI
PO URADNI
DOLŢNOSTI

STRANKA
PREPOVE
PRIDOBITEV
PODATKA

Naziv in matična številka podjetja
Deleţ druţbenika v gospodarski druţbi
Podatek o celotnem dobičku gospodarske druţbe
Plačani prispevki za obvezno socialno zavarovanje
Dobiček iz dejavnosti
Dohodek iz dejavnosti
Normirani stroški
Katastrski dohodek
Dovoljenje za prebivanje
Osebno delovno dovoljenje
Odločba o ugotovljeni invalidnosti
Označena dokazila bom predloţil najpozneje do ___________________.
V kolikor dokazil ne boste dostavili v dogovorjenem roku, bo uradna oseba o Vaši prijavi v evidenco brezposelnih oseb odločila na podlagi
razpoloţljivih podatkov skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Prijava vloţena dne:_____________________
Priloge: ____________________________
Izjavljam, da so vsi podatki resnični.

Ime in priimek uradne osebe:
Podpis:

Podpis vlagatelja:

Prijava dopolnjena dne:_____________________
Priloge: ____________________________

Ime in priimek uradne osebe:
Podpis:

Podpis vlagatelja:
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Priloga 2: Zahtevek za uveljavljanje pravic do denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti
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Podpisani Borislav Josipović izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom
Poloţaj brezposelnih v sistemu socialne varnosti, ki sem ga napisal pod mentorstvom
izr.prof.dr. Zvoneta Vodovnika.
Diplomsko delo je lektorirala prof. Miranda Pleničar.
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