UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

USPEŠNOST ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE PRI
KORIŠČENJU SREDSTEV IZ EVROPSKEGA
SOCIALNEGA SKLADA V OBDOBJU 2004-2006
Janja Skaza

Ljubljana, maj 2009

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

USPEŠNOST ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE PRI KORIŠČENJU
SREDSTEV IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA V OBDOBJU
2004-2006

Kandidatka:
Janja Skaza
Številka indeksa: 31691
Mentor:

docent dr. Aleksander Aristovnik

Ljubljana, maj 2009

POVZETEK
Za pomoĉ pri laţjem doseganju ciljev Lizbonske pogodbe na gospodarskem in
socialnem podroĉju nudi EU svojim ĉlanicam spodbude v obliki sredstev, ki so
ĉlanicam dostopne preko strukturnih in kohezijskih skladov, na osnovi sprejetih
drţavnih razvojnih programov. Evropski socialni sklad je namenjen za podroĉje
zaposlovanja, vseţivljenjskega uĉenja, socialnega vkljuĉevanja, mobilnosti in
podjetništva. S sredstvi ESS, namenjenih Sloveniji, so bili izvedeni ukrepi s podroĉja
zaposlovanja, razvoja ĉloveških virov in reševanja brezposelnosti. Veĉino programov
izobraţevanja in usposabljanja namenjenih brezposelnim in zaposlenim v procesu
izgubljanja zaposlitve, programov namenjenih ponovni vkljuĉitvi na trg dela ter
programov v obliki sofinanciranja pri samozaposlovanju ali zaposlovanju doloĉenih
skupin brezposelnih sofinanciranih s sredstvi ESS je izvajal Zavod RS za
zaposlovanje (Zavod). V delu skušam prikazati uspešnost Zavoda pri korišĉenju
sredstev ESS in uĉinkovitost pri izvajanju ukrepov sofinanciranih s temi sredstvi.
Prikazano je delovanje Zavoda in ovire na katere je Zavod naletel ob izvajanju le-teh
programov. Slabše korišĉenje sredstev ESS v finanĉnem obdobju 2004-2006 je bilo
posledica novonastalih problemov ob ĉrpanju sredstev iz ESS. Ob retrospektivnem
pregledu korišĉenja evropskih sredstev ESS ugotavljam, da so se v prvotnem
obdobju korišĉenja sredstev (obdobje 2004-2006) pojavile doloĉene ovire, na katere
Zavod ni bil pripravljen. Na podlagi teh izkušenj so ţe v naslednjem finanĉnem
obdobju bile doloĉene ovire odstranjene in tako olajšan dostop do ESS sredstev.
Vsekakor pa se Zavod, kot tudi druge institucije s podroĉja razvoja ĉloveških virov,
trudijo odpraviti še preostale ovire, kar bo v prihodnje omogoĉilo laţje in kvalitetnejše
izkorišĉanje sredstev ESS.
Kljuĉne besede: strukturni skladi, brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja,
Evropski socialni sklad, sredstva ESS, ukrepi APZ, ciljne skupine, konĉni prejemnik,
Zavod za zaposlovanje, druga prednostna naloga EPD, programi, naloge.
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SUMMARY
The EU offers it´s incentives in the form of assets that are available to States through
the Structural and Cohesion Funds on the basis of the national development
programs, to assist them in facilitating the achievement of the objectives of the
Lisbon Treaty on economic and social field .European Social Fund is designed for
employment, lifelong learning, social including, mobility and entrepreneurship. The
ESF funds intended for Slovenia, have been used in the field of employment, human
resources development and solving unemployment. Most education and training
programs aimed at the unemployed and employed in the process of losing
employment, programs designed to re-integrate into the labor market and the
programs in the form of co-financing for self-employment or employment of certain
groups of unemployed financed with the means of the ESF was implemented by the
ZRSZ. I try to show the success of ZRSZ for the benefit of the ESF and effectiveness
in implementing the measures financed with these funds.We Showed the operationof
ZRSZ and the obstacles which the Department encountered in the implementation of
these programs. Result of recent problems with the disbursement of the ESF funds
was the worse benefit of ESF funds in the financial period 2004-06. With the
retrospective review of the ESF I note that in the initial period, of utilization the funds
(period 04-06) certain barriers arise for which ZRSZ was not ready. Based on these
experiences some barriers were removed, in the next financial period to assure
easier access to the ESF funding. However, ZRSZ, as well as other institutions in the
field of human resource development, are working to resolve the remaining
obstacles, which will in future allow for better quality and use of ESF resources.
Keywords: structural funds, unemployment benefits, active employment policy, the
European Social Fund, ESF funds, APZ measures, target groups, the final recipient,
Department of Employment, the second priority of the SPD, programs, tasks.
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1 UVOD

1.1 PODROČJE RAZISKOVANJA
Drţave ĉlanice Evropske Unije (EU) se razlikujejo v gospodarski, socialni in
teritorialni razvitosti. Kohezijska politika EU skuša zmanjševati ekonomske in
socialne razlike drţav ĉlanic in njihovih regij. Za doseganje ciljev kohezijske politike
namenja EU evropska sredstva za posamezna podroĉja. Slovenija, kakor tudi druge
ĉlanice EU, stremi k uresniĉevanju zastavljenih ciljev, kot so uravnoteţen ekonomski
in socialni razvoj, vkljuĉujoĉ razvoj ĉloveških virov, trga dela, politike zaposlovanja in
spodbujanja socialnega vkljuĉevanja.
Eden izmed poglavitnih problemov gospodarstva, socialnega in regionalnega razvoja
je brezposelnost. Za reševanje tega pereĉega problema EU namenja sredstva v
okviru Evropskega socialnega sklada (ESS), tako Sloveniji kakor tudi drugim
drţavam ĉlanicam. Na podroĉju zaposlovanja, vseţivljenjskega uĉenja,
prepreĉevanja socialne izkljuĉenosti, mobilnosti, znanja in spodbujanja podjetništva
deluje ESS, ki namenja ĉlanicam finanĉno spodbudo za doseganje zgoraj navedenih
ciljev. V Sloveniji se sredstva ESS namenjajo brezposelnim, zaposlenim v postopku
izgubljanja zaposlitve, invalidom, kot tudi podjetjem. Na podroĉju zaposlovanja je
najveĉ dejavnosti izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod). Zavod
je bil eden od konĉnih upraviĉencev sredstev ESS na podlagi Enotnega
programskega dokumenta (EPD) 2004-2006 in programskega dopolnila (PD) za
obdobje 2004-2006 in programov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za posamezno
leto. Sredstva ESS so bila razdeljena po ukrepih na aktivnosti nato pa na programe
oziroma projekte.

1.2 OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET RAZISKAVE DIPLOMSKEGA DELA
Ĉlanstvo v EU Sloveniji omogoĉa aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik in
procesih odloĉanja, hkrati pa ima pravico uţivanja vseh pravic in prednosti, ki jih nudi
ĉlanstvo. Slovenija je zato tudi upraviĉena do ĉrpanja sredstev iz Kohezijskega in
Strukturnih skladov, kot so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ter Finanĉni instrument za
usmerjanje ribištva. Pogoj za ĉrpanje teh sredstev je bila uskladitev slovenske
zakonodaje z EU.
Slovenija na podroĉju zaposlovanja, izobraţevanja in usposabljanja sledi evropskim
integriranim smernicam za rast in zaposlovanje, katerih cilj je polna zaposlenost,
kvalitetna delovna mesta in socialna vkljuĉenost. Zavod, vsako leto pripravi program
ukrepov APZ, ki temelji na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih. Program
APZ vkljuĉuje aktivnosti sofinancirane iz ESS, zato morajo bit ustrezni z EPD
oziroma s prednostno nalogo: Znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje. EU je
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za izvajanje teh programov APZ namenila Sloveniji dodatna sredstva za spodbujanje
zaposlenosti, podjetniškega duha, socialne vkljuĉenosti, enake moţnosti in vlaganje
v ĉloveške vire, kar je v dejavnosti Zavoda. Sloveniji je ESS odobril sredstva za ta
namen prviĉ v obdobju 2004-2006. Vsa dobljena sredstva iz ESS pa niso bila v celoti
izkorišĉena.

1.3 NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti:
pomen regionalne politike EU v Sloveniji,
pregled sredstev ESS Sloveniji za obdobje 2004-2006,
delovanje ESS v Sloveniji,
ukrepe Zavoda na podroĉju APZ v obdobju 2004-2006,
predstaviti uspešnost in teţave Zavoda pri korišĉenju sredstev ESS.
Cilji
V diplomskem delu ţelim prikazati uspešnost Zavoda pri korišĉenju sredstev ESS za
ukrepe druge prednostne naloge: Znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje v
obdobju 2004-2006, pojasniti dobljene rezultate ter nakazati morebitne spremembe,
ki bi lahko vodile v izboljšanje korišĉenja ESS sredstev.

1.4 METODA DELA
Podatki so bili ĉrpani iz domaĉih in tujih spletnih ter tiskanih virov. Nekateri podatki so
pridobljeni tudi z metodo intervjuja strokovnjakov na podroĉju korišĉenja EU sredstev
iz Skupnih sluţb Zavoda ter strokovnjakov Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. V diplomskem delu so prikazani ob pomoĉi opisne
(deskriptivne) in kompilacijske metode dela. Vsi tako pridobljeni podatki so nato ob
uporabi primerjalne (komparativna), analitiĉne, sintetiĉne ter tudi deduktivnoinduktivne metode dela postavljeni v kontekst diplomskega dela.
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2 STRUKTURNA POLITIKA IN EVROPSKI SKLADI
Interes vsake sodobne drţave je zmanjšanje regionalnih razlik na svojem ozemlju in
s tem krepitev ekonomske in socialne kohezije. Nobena drţava nima svojega
teritorija enakomerno razvitega zaradi razliĉnih razpoloţljivosti naravnih,
gospodarskih, socialnih in drugih virov. Zmanjševanje regionalnih razlik omogoĉajo
tako kohezijska, strukturna kot tudi regionalna politika drţav.
S tako politiko je omogoĉen razvoj regij oziroma drţav, ki so ekonomsko in/ali
socialno v slabšem poloţaju kot povpreĉje EU. Glavna pokazatelja stopnje razvitosti
regij sta višina bruto drţavnega proizvoda (BDP) in stopnja brezposelnosti (Zalaznik,
2005).

2.1 NAMEN STRUKTURNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
Namen evropske strukturne politike je solidarnost in kohezija. Veĉ kot tretjina
proraĉuna Evropske unije se namenja za zmanjšanje razvojnih razlik med regijami ter
za zmanjšanje neenakosti med drţavami. EU skuša izvajati tako politiko, ki bo
zaostalim regijam pomagala pri pribliţevanju povpreĉni razvitosti EU skozi
prestrukturiranje industrijsko manj razvitih regij, skozi preoblikovanje podeţelskih
obmoĉij s propadajoĉim kmetijstvom in z obnovo nazadujoĉih ĉetrti v mestih.
Predvsem pa je prednostna naloga te politike ustvarjanje novih delovnih mest. Zato
drţave ĉlanice sodelujejo pri regionalni politiki, ki jo podpirajo razliĉni evropski skladi,
v obliki strukturnega in kohezijskega sklada.

2.2 CILJI IN PODROČJA DELOVANJA
Sredstva skladov se skušajo porabiti uĉinkovito z namenom zmanjšanja razvojnih
razlik na ravni EU. Cilji zadevajo prednostna obmoĉja, razvršĉena glede na razvitost
oz. BDP. Za zasledovanje ciljev je Evropska komisija vzpostavila finanĉne
instrumente v obliki strukturnih skladov in kohezijskega sklada.
Do korišĉenja sredstev strukturni skladov so upraviĉene regije znotraj drţav ĉlanic,
zato drţave v skladu z Klasifikacijo statistiĉnih teritorialnih enot v EU (NUTS1)
statistiĉno delijo svoje ozemlje na veĉ regij. Za potrebe izvajanja strukturnih
instrumentov je Slovenija obravnavana kot ena sama regija. V evropskem pogledu to
pomeni NUTS II regija.
1

NUTS - The Nomenclature of Territorial Units for Statistics je evropska statistiĉna klasifikacija
statistiĉnih enot, ki jo je vzpostavil Eurostat, da bi zagotovil celovito in dosledno ĉlenitev teritorialnih
enot, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v EU. Pri strukturnih skladih so
najpomembnejše regije NUTS II in NUTS III..
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Evropski svet je podprl tri cilje Evropske kohezijske politike za obdobje 2000-2006
(Tabela 1 v Prilogi):
Cilj 1
Vkljuĉuje obmoĉja (NUTS II), ki ne dosegajo 75% povpreĉja razvitosti EU (merjene s
kazalcem BDP), kar je razvidno iz Grafa 1 v Prilogi. Stopnja sofinanciranja iz
evropskega proraĉuna znaša 75%. V ta cilj je vkljuĉena tudi Slovenija (Slika 1 v
Prilogi), ki je obravnavana kot ena regija. Pomoĉ je namenjena regijam, ki zaostajajo
v razvoju, predvsem na podroĉju investicij v infrastrukturo, gospodarski razvitosti in
zaposlovanju.
Cilj 2
Spodbuja in podpira socialno in ekonomsko preobrazbo obmoĉij s strukturnimi
teţavami. Ta obmoĉja so:
industrijska obmoĉja z nadpovpreĉno nezaposlenostjo ter veĉjim deleţem
zaposlenih v industriji kot je EU povpreĉje,
urbana obmoĉja, ki izpolnjujejo eno od petih meril: velik deleţ dolgoroĉne
brezposelnosti, visoka stopnja revšĉine, izrazite okoljske teţave, nizka stopnja
izobrazbe ali visoka stopnja kriminala,
ruralna obmoĉja z nizko stopnja priseljevanja ali velikim deleţem zaposlenih v
kmetijstvu,
obmoĉja odvisna od ribištva, velik deleţ zaposlenih v ribištvu ob hkratnem
upadanju zaposlenosti v tem sektorju.
Cilj 3
Posodobitev politik zaposlovanja, usposabljanja in sistemov spodbujanja
zaposlovanja, ki niso upraviĉeni do sredstev v okvirju Cilja 1. Ukrepi financirani v
sklopu Cilja 3, pokrivajo celotno EU razen regij v okvirju Cilja 1 (V sluţbi regij, 2004,
str. 14).
Z naĉrtovanjem novega sedemletnega programskega obdobja je Evropska komisija
(EK) priĉela z letom 2004. EK je javnosti posredovala dokumenta, ki sta vsebovala
poglavitne elemente za naĉrtovanje novega obdobja:
Finanĉna in politiĉna perspektiva razširjene EU 2007-2013
Tretje kohezijsko poroĉilo.
˝Konec leta 2006 je Evropski svet (ES) potrdil dokument Kohezijska politika za
podporo rasti na novih delovnih mestih: Strateške smernice Skupnosti za obdobje
2007-2013, katerih cilj je:
poveĉanje privlaĉnosti EU in njenih regij za investicije,
izboljšanje znanja in inovativnost za rast ter
ustanoviti veĉ boljših delovnih mest.
Smernice so strateška podlaga, na osnovi katerih so drţave ĉlanice pripravile
programske dokumente za ĉrpanje sredstev kohezijske politike˝ (Strukturokop, 2007,
str. 8).
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˝V zaĉetku leta 2007 je zaĉela EU uresniĉevati novo in celovitejšo regionalno politiko,
za obdobje 2007-2013. Stare in nove drţave ĉlanice niso veĉ obravnavane loĉeno.
Postopki so poenostavljeni in sredstva usmerjena v regije drţav ĉlanic z najveĉjimi
potrebami. Za kohezijski in strukturna sklada je iz EU proraĉuna namenjeno okoli 308
milijard EUR, kar je pribliţno tretjina celotnih sredstev EU v omenjenem obdobju˝
(Slovenija Doma v Evropi, 2008).
Cilji regionalne politike EU, ki bodo upraviĉeni do sredstev ESRR, ESS in
Kohezijskega sklada v obdobju 2007-2013 so prikazani v Tabeli 1 v Prilogi. Novi cilji
vkljuĉujejo naloge Ciljev 1, 2, in 3 ter naloge pobud Skupnosti: Intrreg III, Equal in
Urban II.
Konvergenca
Konvergenca spodbuja rast v najmanj razvitih drţavah ĉlanicah in regijah z
izboljševanjem pogojev za rast in zaposlovanje s pomoĉjo poveĉevanja in izboljšanja
kakovosti naloţb v fiziĉni in ĉloveški kapital, razvoja inovacij in druţbe znanja,
prilagodljivosti na gospodarske in socialne spremembe, varovanja in izboljšanja
okolja ter upravne uĉinkovitosti. Ta cilj predstavlja prednostno nalogo Skladov
(EUROCON,2009). V okvirju cilja ˝konvergenca˝ in ˝regionalna konkurenĉnost in
zaposlovanje˝ se nadaljujeta programa Skupnosti Urban II in Equal.
Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje
Krepi konkurenĉnost in privlaĉnost regij ter zaposlenosti s predvidevanjem
gospodarskih in socialnih sprememb. Cilj zadeva vsa obmoĉja EU, ki niso upraviĉena
do pomoĉi v okviru Cilja Konvergenca (Slovenija Doma v Evropi, 2008).
Evropsko teritorialno sodelovanje
Spodbuja skupen pristop evropskih regij k reševanju problemov ob hkratnem
premagovanju najpogostejših ovir za teritorialno sodelovanje, ki izhajajo iz razlik v
pravnih sistemih, upravni ureditvi, geografskem poloţaju in jeziku. Pomeni
nadgradnjo pobude Skupnosti INTERREG. (Slovenija Doma v Evropi, 2008).

2.3 EVROPSKI STRUKTURNI SKLADI
Strukturni skladi so finanĉni instrumenti regionalne politike EU. Ustanovljeni so bili z
namenom pospeševanja razvoja in zmanjševanja razlik med regijami in drţavami EU.
Sredstva namenjajo regionalnemu razvoju, socialni in zaposlitveni politiki ter
spodbujanju podeţelja in ribištva. Na ravni EU imajo natanĉno doloĉene cilje (cilji
strukturne politike: Cilj1, Cilj 2 in Cilj 3), ki so temelj za delitev sredstev evropskega
proraĉuna za namene skladov v doloĉenem obdobju. Strukturni skladi financirajo
veĉletne programe, ki predstavljajo razvojno strategijo regije oziroma obmoĉja.
Sredstva se namenjajo kot dodatna sredstva drţavam. Skupaj tvorijo tako imenovani
javni vir sredstev. Strukturni skladi in kohezijski sklad so postali pomemben vir
financiranja razvojnih projektov in programov. S Strukturnimi skladi se financirajo
programi socialno-ekonomskega razvoja v drţavah ĉlanicah. Slovenija si je z
vstopom v EU zagotovila pravico do teh sredstev.
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Pod skupnim imenom strukturni skladi so v obdobju 2000-2006 obstajali štirje skladi:
Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR,
Evropski socialni sklad – ESS,
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – EKUJS,
Finanĉni instrument za usmerjanje ribištva – FIUR.
V finanĉni perspektivi 2007-2013 je glede na prejšnje finanĉno obdobje nekaj kljuĉnih
sprememb, ki naj bi pripomogle k poenostavljenemu ĉrpanju sredstev in k
preglednejšemu delovanju skladov:
sredstva se ĉrpajo iz 3 skladov,
pravila za ĉrpanje sredstev v novi perspektivi veljajo tudi za Kohezijski sklad,
iz strukturnih skladov sta izvzeta EKUJS in FIUR,
en OP = en sklad: posamezen OP se lahko financira le iz enega sklada.
Izjema je financiranje iz ESRR in Kohezijskega sklada, ki lahko skupaj
financirata programe, povezane z okoljem in infrastrukturo (Eurocon, 2009).
V finanĉni perspektivi 2007-2013 so iz naslova kohezijske politike drţavam ĉlanicam
na voljo:
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
Evropski socialni sklad (ESS),
Kohezijski sklad.

2.3.1 Evropski sklad za regionalni razvoj
Naloge in namen ESRR je poveĉanje produktivnosti, ustvarjanje novih delovnih mest,
izgradnja infrastrukture, lokalne razvojne pobude ter dejavnosti malih in srednje
velikih podjetij (SVLR, 2009). V obdobju 2007-2013 je edina sprememba, da se
naloge nanašajo na pomoĉ podjetjem pri ustanavljanju trajnih delovnih mest,
izgradnjo infrastrukture za raziskave, inovacije, telekomunikacije, okolje, energijo in
transport. Namenjen je tudi kot finanĉni instrument za podporo regionalnemu in
lokalnemu razvoju, pospeševanju sodelovanja med mesti in regijami in za tehniĉno
pomoĉ (Eurocon, 2009).

2.3.2 Evropski socialni sklad
ESS, z najdaljšo tradicijo med strukturnimi skladi EU, je bil ustanovljen leta 1958 na
podlagi Rimske pogodbe2. Je eden od štirih strukturnih skladov EU ter
najpomembnejši finanĉni instrument strukturne in regionalne politike EU za podporo
2

Rimska pogodba – je pogodba na podlagi katere so bile ustanovljene institucije in organi za
uresniĉevanje skupnih interesov drţav ĉlanic. Cilj le te je oblikovanje enotnega trga, poveĉanje
standarda in gospodarske stabilnosti, spodbujanje skladnega razvoja, vzpodbujanje sodelovanja med
drţavami ĉlanicami in prilagajanja gospodarskih politik drţav ĉlanic.
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izvajanja Evropske politike zaposlovanja in razvoja ĉloveških virov.˝ Njegov namen je
izboljšati poloţaj tistih na trgu dela, ki se sooĉajo z najveĉjimi teţavami pri iskanju
zaposlitve oziroma pri ohranjanju zaposlitve˝(Petzolt in Skorubski, 2000, str. 6) in s
tem k zmanjševanju ekonomsko-socialnih razlik v drţavah ĉlanicah EU, kar pa
poslediĉno tudi spodbuja gospodarsko in socialno kohezijo.
V programskem obdobju 2000-2006 so bile naloge ESS usmerjene na podroĉje
politike zaposlovanja in boja proti brezposelnosti, razvoju socialne sfere,
vseţivljenjskega izpopolnjevanja in izobraţevanja, premostitvi ekonomskih in
socialnih razlik ter zaposlitveni enakopravnosti.
Naloge so ostale enake tudi v programskem obdobju 2007-2013, kjer ESS financira
šest prednostnih podroĉij:
izboljšanje ĉloveškega kapitala,
izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnosti,
poveĉanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov,
izboljšanje socialne vkljuĉenosti oseb z omejenimi moţnostmi,
krepitev institucionalne usposobljenosti na nacionalnih, regionalnih in lokalnih
nivojih,
aktiviranje reform na podroĉju zaposlovanja in vkljuĉevanja.
V posamiĉnih regijah je dejanska porazdelitev sredstev odvisna od lokalnih in
regionalnih prednostnih nalog. Vseh šest prednostnih podroĉij se uporablja v sklopu
Konvergence in/ali Regionalne konkurenĉnosti in ciljev zaposlovanja. Vendar
konvergenĉne regije dajejo prednost ‘izboljšanju ĉloveškega kapitala’ (Eurocon,
2009).

2.3.3 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) ter Finančni
instrument za usmerjanje ribištva (FIUR)
V programskem obdobju 2000-2006 sta delovala EKUJS in FIUR, ki sta se z reformo
Strukturnih skladov v obdobju 2007-2013 preimenovala v Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeţelja (EKSRP) ter v Evropski sklad za ribištvo (ESR). V novem
programskem obdobju spadata pod okrilje skupne kmetijske in ribiške politike ter zanj
skrbi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja.

2.4 KOHEZIJSKI SKLAD
Je strukturni inštrument, ki od leta 1994 pomaga drţavam ĉlanicam zmanjševati
ekonomska in socialna neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. Namen kohezijskega
sklada je financirati prometno infrastrukturo in okoljske projekte v drţavah EU, kjer je
BDP na prebivalca niţji od 90% EU povpreĉja. Medtem, ko so Strukturni skladi
regionalno usmerjeni, daje Kohezijski sklad prednost nacionalnim in nadnacionalnim
projektom. Financira do 85% upraviĉenih izdatkov veĉjih projektov. Sredstva iz tega
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sklada so bila do leta 2004 namenjena za pomoĉ Španiji, Grĉiji, Irski in Portugalski,
saj je njihova okoljska in transportna infrastruktura še vedno nezadostna. S
pristopom desetih novih manj razvitih drţav se je število prejemnic poveĉalo na 14. V
obdobju 2004-2006 je bilo na voljo v skladu 15,9 milijarde EUR. Veĉ kot polovica
sredstev (8,49 milijarde EUR) je bilo namenjeno novim ĉlanicam.
Kohezijski sklad zagotavlja sredstva za ukrepe na podroĉju:
vseevropskega prometnega omreţja, zlasti za prednostne projekte
evropskega interesa,
in okolja: prednost daje oskrbi s pitno vodo, ĉišĉenju odpadnih voda in
predelavi trdnih odpadkov. Pogozdovanje, prepreĉevanje erozije in ukrepi za
ohranjanje narave so prav tako upraviĉeni do teh sredstev.
˝Velika novost v obdobju 2007-2013, ki jo prinaša Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 o
ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitev Uredbe ES št. 1164/94, je, da
Kohezijski sklad ˝ne ţivi veĉ svojega ţivljenja˝ izven ciljev kohezijske politike (cilja
konvergenca), temveĉ je sedaj izenaĉen z drugimi skladi, ESRR in ESS. Tako zanj
veljajo enaka pravila programiranja, upravljanja in nadzora. Komisiji ni veĉ treba
odobriti vsakega projekta Kohezijskega sklada posebej (razen v primerih „velikih
projektov“, kot so opredeljeni v ĉlenu 39 splošne uredbe), kar pomeni zmanjšanje
birokracije in poveĉanje odgovornosti drţav ĉlanic (EK, 2007, str. 122)˝.
Iz Kohezijskega sklada se sofinancirajo veliki infrastrukturni projekti za podroĉje
okolja, prometa ter trajnostne rabe energije. V skladu z merili za sofinanciranje iz
Kohezijskega sklada je do pomoĉi upraviĉen samo javni sektor. Za Kohezijski sklad
velja, da je teritorialna osnova drţava ĉlanica EU in ne regija, kot to velja pri
strukturnih skladih (MOP, 2009).

2.5 POBUDE OZ. FINANČNI VIRI
Strukturne sklade so poleg kohezijskega sklada v obdobju 2000-2006 finanĉno
dopolnjevale tudi pobude EU. Delovale so na podroĉjih, ki so bila posebej
opredeljena kot problem, ki zadeva celotno EU. Vsaka pobuda je delovala v okviru
navedenih skladov (povzeto iz Zalaznik, 2005) (Slika 2 v Prilogi).
Interreg III
je namenjen za ĉezmejno, regijsko in transnacionalno sodelovanje ter razvijanje
partnerstev za uravnoteţen regionalni razvoj. Aktivnosti so usmerjene na obmejna
obmoĉja drţav ĉlanic EU in na obmejna obmoĉja drţav kandidatk, ki sodelujejo z
drţavo ĉlanico prek svojega Programa za ĉezmejno sodelovanje v okviru programa
PHARE.
Equal
je pobuda, ki se sofinancira iz ESS. Usmerjena je v delovanje na podroĉju aktivne
politike zaposlovanja in socialne vkljuĉenosti. Podpira izobraţevanje in poklicno
usposabljanje, hkrati pa deluje tudi v smeri odstranjevanja faktorjev, ki vodijo do
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neenakosti in diskriminacije na trgu dela. V okviru te pobude EU nudi finanĉno
pomoĉ posameznikom, podjetjem ali socialnim partnerjem, ki predlagajo in razvijajo
nove integracijske metode.
Urban II
se osredotoĉa na podporo inovativnim strategijam za oţivitev mest in pripadajoĉih
urbanih obmoĉij. Namenjena je gospodarski in socialni prenovi mest in urbanih
sosesk v krizi. Financira ga ESRR.
Leader +
usklajuje aktivnosti v podeţelskih skupnostih in gospodarstvih, ki vodijo v skladen in
trajnosten razvoj. Pobuda spodbuja inovativne projekte na podeţelskih podroĉjih,
predvsem tistih, ki jih pripravljajo skupine lokalnega prebivalstva. Finanĉno se napaja
iz EKUJS.
V okviru nove kohezijske politike delujejo samo še prvi trije zgoraj navedeni programi
Skupnosti. Urban II, Interreg III in Equal so vkljuĉeni v cilje Konvergenca, Regionalna
konkurenĉnost in zaposlovanje ter Evropsko teritorialno sodelovanje kot je razvidno
iz Tabele 1. Program Leader + v tem obdobju ne spada veĉ v okvir kohezijske
politike, temveĉ v okvir Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja.
Regionalna politika ima ob teh instrumentih v obdobju 2007-2013 za pomoĉ pri
uresniĉevanju politike še druge instrumente: Solidarnostni sklad, Evropska skupina
za ozemeljsko sodelovanje, IPA - Instrument predpristopne pomoĉi, Evropski
globalizacijski sklad, Progress in Jaspers-Jeremie-Jessica-Jasmine.

2.6 EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
Evropska investicijska banka (EIB) je najstarejša finanĉna ustanova EU s sedeţem v
Luksemburgu. Je samostojna ustanova, ki deluje na podlagi politik kot neprofitna
ustanova (dodeljuje dolgoroĉna posojila in garancije) ter prispeva k uravnoteţenemu
in trajnemu razvoju drţav ĉlanic.
EIB je pri razvoju skupnega evropskega trga zelo pomembna, saj z odobravanjem
posojil pod ugodnimi finanĉnimi pogoji podpira številne investicijske projekte, ki vodijo
k doseganju gospodarskega in regionalnega razvoja ter socialne kohezije. Banka
posoja denar javnemu in zasebnemu sektorju za projekte v evropskem interesu, kot
so projekti s podroĉja: kohezije in konvergence, podpore malim in srednje velikim
podjetjem, transporta, energetike in okolja (Europa, 2008).
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3 BREZPOSELNOST TER UKREPI V EU IN SLOVENIJI
˝Brezposelnost lahko razlagamo z ekonomskega, socialnega ali politiĉnega, kakor
tudi s psihološkega vidika, kot nekakšno patologijo druţbe ali kot osebno stisko
posameznika˝ (Kuzmin, 1992, str. 20). ˝Brezposelnost pomeni zapravljanje
razpoloţljivih virov in zmanjševanje BDP, poveĉevanje neenakosti in zmanjševanje
kakovosti ţivljenja. (Zobavnik, 2003, str. 416). ˝Stopnja brezposelnosti tako
predstavlja eno izmed meril uspeha makroekonomske politike gospodarstva˝
(Kuzmin, 1992, str. 20).
˝Za brezposelne osebe se štejejo osebe, ki so v doloĉenem ĉasu brez dela, ki so
pripravljene delati in ki išĉejo delo. Vkljuĉujejo se tudi osebe, ki so stalno ali zaĉasno
odpušĉene in ne dobivajo plaĉe˝ (Svetlik, 1985, str. 21).

3.1 BREZPOSELNOST V EU
˝Visoka stopnja nezaposlenosti je v vseh drţavah ĉlanicah resen ekonomski in
socialni problem. Od ustanovitve Evropske skupnosti, so se razmere na trgu dela ves
ĉas spreminjale. Velike spremembe je povzroĉilo staranja prebivalstva, narašĉanje
uveljavljanja ţensk na trgu dela, razvoj nove tehnologije in seveda razširitev
Skupnosti. Poleg vseh teh sprememb pa je zaposlovalna politika zastarela, saj ni
sledila novim razmeram˝ (El-Agraa, 2004, str. 428).
V drţavah EU-15 je bila leta 1995 stopnja brezposelnosti 10,1%. Zaradi tako velike
stopnje brezposelnosti so EU in drugi mednarodni organi, kot je Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), so pozornost usmerili poveĉanje
zaposlitvene intenzivnosti gospodarske rasti v EU. Leta 1997 so sprejeli Evropsko
strategijo zaposlovanja (ESZ), ki se je osredotoĉala na odpiranje delovnih mest,
izredno malo pozornosti pa je namenjala problematiki kakovosti delovnih mest.
V poznih 90-ih letih je prišlo do razmaha odpiranja delovnih mest, kar se je odraţalo
tudi v zmanjšanju števila brezposelnih (Tabela 2 v Prilogi) (Eurofound, 2008). EU-15
je veĉino delovnih mest zaĉela ustvarjati v storitvenih dejavnostih z visokim deleţem
znanja, predvsem na podroĉju poslovnih storitev, zdravstva in izobraţevanja. V
drţavah EU-15 so bila ustvarjena le redka zelo dobro plaĉana delovna mesta v
proizvodnji. Z upoštevanjem smernic ESZ se je brezposelnost v drţavah EU-15
zniţala na 7,9% oz. je bila 9,0% na celotnem obmoĉju EU v letu 2003. S širitvijo EU
na 10 novih ĉlanic v letu 2004 je stopnja brezposelnosti ostala nespremenjena 9,0%
(Tabela 2 v Prilogi) oz. se je stopnja brezposelnost glede na brezposelnost v drţavah
EU-15 dvignila.
Leta 2004 je bila stopnja brezposelnosti med ţenskami v EU-25 9,9%. V tem letu se
je prav tako poveĉala stopnja brezposelnih mlajših oseb do 25 let iz 15,9% v EU-15
na 18,2% v EU-25 (Tabela 3 v Prilogi). Brezposelnost v EU-25 se je z upoštevanjem
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smernic Lizbonske strategije, ki so jih drţave ĉlanice vkljuĉile v svoje zakonodaje,
zniţala na 7,1% leta 2008 (povzeto iz Eurostat, 2009).
˝Vztrajno visoka brezposelnost v drţavah ĉlanicah EU v devetdesetih letih je
pripeljala do uvrstitve zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše
druţbeno-ekonomske cilje EU˝ (Zobavnik, 2003, str. 416). ˝EU se je odloĉila za
celosten pristop k reševanju brezposelnosti, ki ne temelji na klasiĉnih aktivnih
programih zaposlovanja, temveĉ politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na
podroĉju prilagodljivosti poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za
pospeševanje podjetništva, spodbujanja malih in srednje velikih podjetij, ukrepov za
poveĉanje usposobljenosti aktivnega prebivalstva vkljuĉno s poveĉevanjem formalne
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in ukrepov, ki zagotavljajo razliĉnim
druţbenim skupinam enakopravnost do dela˝ (NPZ, 2001, str. 8989).
EU si je zastavila cilj spodbujati gospodarski in socialni razvoj ter visoko stopnjo
zaposlenosti in doseĉi uravnoteţen in trajnosten razvoj, zlasti z oblikovanjem
obmoĉja brez notranjih meja, s krepitvijo ekonomske in socialne kohezije ter z
vzpostavitvijo ekonomske in monetarne unije, ki bo sĉasoma vkljuĉevala enotno
valuto v skladu z doloĉbami te pogodbe (PEU, 2.ĉl.).
Z lizbonsko strategijo si je EU zastavila, da naj bi bila stopnja zaposlenosti do leta
2005 67% in do leta 2010 70%, stopnja zaposlenosti ţensk do leta 2005 57% in 60%
do leta 2010 ter, da bi bila stopnja zaposlenosti starejših delavcev 50% do leta 2010.

3.2 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI
Brezposelnost se je po osamosvojitvi Slovenije zaĉela strmo dvigovati. Ob globalnih
spremembah, ki so nastale z osamosvojitvijo (izgubo trga) Slovenije se je moral
slovenski trg dela sooĉiti še z izzivi, kot so bili:
sprememba gospodarskega sistema,
procesi privatizacije in denacionalizacije,
potreba po spreminjanju vrednot, miselnosti in naĉina funkcioniranja veĉine
prebivalstva ,
izguba velikega obsega trgov in s tem izgube delovnih mest v sektorjih.
V Sloveniji so se v prvi polovici devetdesetih let, ko so se podjetja poleg ekonomske
krize in iskanja novih trgov za svoje proizvode in storitve, sooĉali še z notranjim
prestrukturiranjem in preseţki delovne sile. Novega zaposlovanja skoraj ni bilo,
zaradi ĉesar se je brezposelnost izrazito poveĉala. V tem obdobju se je zaĉela
pojavljati predvsem strukturna brezposelnost, kajti skoraj tretjina brezposelnih je
imela konĉano osnovno šolo ali srednješolski skrajšan program. Narašĉanje
brezposelnosti med slovensko populacijo ni bilo enakomerno porazdeljeno, temveĉ
so bile nekatere socialne in demografske skupine bolj prizadete od drugih. Oblikovale
so se posebej problematiĉne skupine brezposelnih, med katerimi gre izpostaviti
mlade brez strokovne izobrazbe, starejše brezposelne osebe, brezposelne osebe
brez ustrezne izobrazbe, brezposelne osebe z zdravstvenimi teţavami (invalidi in
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osebe z drugimi osebnostnimi ali socialnimi omejitvami) in dolgotrajno brezposelne
osebe (Tabela 4 v Prilogi).
Z vstopom Slovenije v EU so se na podroĉji trga dela odprli novi trgi in nove
moţnosti, kakor tudi doloĉene pasti. Slovenija je morala prilagoditi instrumente in
zakonodajo trga dela evropskim merilom. V pripravljalnem obdobju (1998-2003) se je
veliko naredilo s pomoĉjo programa Phare in projektov Twinning.3 Pripravili so se
pregledi trga dela v drţavi ter postavili Strateški cilji razvoja trga dela in politike
zaposlovanja do leta 2006, na podlagi katerega se je pripravil tudi Nacionalni akcijski
program zaposlovanja4 za leti 2000 in 2001.
Leta 2003 se je priĉelo kazati pozitivno gibanje na podroĉju razvoja ĉloveških virov,
trgu dela in zaposlovanja. Zraven dobrih rezultatov se je Slovenija spoprijemala še s
številnimi izzivi, kot sta izredno velika stopnja dolgotrajne brezposelnosti in neugodna
starostna struktura brezposelnih. Izredno velika stopnja brezposelnosti je bila med
mladimi (26,1%) in starejšimi osebami starimi 50 in veĉ let (21,4%). Prav tako je bil
eden od poglavitnih problemov nizka stopnja izobrazbe (44,2% brezposelnih z nizko
stopnjo izobrazbe) in stopnja brezposelnosti med ţenskami (52,8%). Ti problemi so
izrazito izstopali v doloĉenih regijah (Pomurje). Z vstopom Slovenije v EU smo se
zavezali aktivno sodelovati pri razreševanju teh problemov.
V Sloveniji se je stopnja registrirane brezposelnosti 5 med leti 2004 in 2007 bistveno
zniţala iz 10,6% na 7,3 %. Anketna brezposelnost 6med leti 2004 in 2007 pa se je
zmanjšala iz 5.1% na 4.2%, kar je najmanjša brezposelnost med novimi 10
ĉlanicami. Kadar primerjamo brezposelnost med drţavami EU se uporablja podatek
anketne brezposelnosti (Tabela 2 in 3 v Prilogi).

3.3 UKREPI ZA REŠEVANJE BREZPOSELNOSTI

3.3.1 Politika zaposlovanja
˝Politika zaposlovanja v oţjem pomenu predstavlja dejavnost drţave in njenih
organov na podroĉju zaposlovanja. V širšem pomenu pa se nanaša na usklajevanje
in prizadevanje uresniĉitve interesov širšega kroga socialnih dejavnikov,
3

Twinning- sistem tesnega medinstitucionalnega povezovanja. Tu gre za tesno partnersko
sodelovanje, v katerem je zavezanost in sodelovanje ministrstva kot vodilne sile uvajanja sprememb
izjemnega pomena. To je kompleksen projekt na specifiĉnem podroĉju, ki mora privesti do natanĉno
doloĉenih in zagotovljenih rezultatov.
4
Nacionalni akcijski program zaposlovanja – temelji na Amsterdamski pogodbi in evropskih
smernicah, ciljih, strategijah in metodologijah. Sestavljen je iz stebrov kateri vsebujejo kljuĉne naloge v
doloĉenem obdobju.
5
Registrirana brezposelnost je deleţ registriranih brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu, ki so
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje.
6
Anketna brezposelnost – osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih (ILO) brezposelne.
Merjena je s pomoĉjo Ankete o delovni sili.
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zainteresiranih za zaposlovanje, kot so delodajalci in njihova zdruţenja, sindikati in
organizirane socialne skupine, ki ţelijo na trgu delovne sile izboljšati ali utrditi svoj
poloţaj, na primer invalidi, ţenske in posamezna profesionalna zdruţenja˝ (Svetlik,
2002, str. 36).
˝S politiko zaposlovanja se postavljajo cilji, oblikujejo programi in ukrepi ter
zagotavljajo viri in izvajanje dejavnosti za njihovo uresniĉevanje ˝(Walwei v: Svetlik,
2002, str. 36). Vse to pa je umešĉeno v niz institucij, ki jih imenujemo »sistem
zaposlovanja«. To so Zavod za zaposlovanje, socialni partnerji, ustrezna ministrstva,
vlada, parlament in lokalne oblasti.
Cilj politike zaposlovanja je uveljavljanje socialnega partnerstva in doseganje polne
zaposlenosti druţbe. Osnovni ukrepi politike zaposlovanja so usmerjeni v vztrajno
rast zaposlenosti in zmanjševanja brezposelnosti.
V procesu pristopnih pogajanj se je evropski politiki zaposlovanja prilagajala tudi
slovenska zakonodaja. Slovenija je v zaĉetku leta 2000 sprejela Akcijski program
zaposlovanja za leto 2000 in 2001, ki temelji na Zakonu o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), na ugotovitvah Pregleda trga v
Sloveniji, na dokumentu Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v obdobju
2000-2006, na politiki zaposlovanja ter na programih za njeno uresniĉevanje in
upošteva usmeritve skupne evropske zaposlitvene politike. Leta 2003 je stopil v
veljavo nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki vkljuĉuje skupne evropske
standarde delovnega prava.
Pred vstopom v Evropsko skupnost je Slovenija prevzela in izoblikovala štiri stebre
zaposlovalne politike, ki vsebinsko pokrivajo devetnajst usmeritev Evropske
skupnosti na podroĉju zaposlovanja. Ti stebri so: (povzeto iz ZRSZ, 2008)
I.
steber – pospeševanje zaposljivosti
II.
steber – pospeševanja podjetništva
III.
steber – poveĉevanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih
IV.
steber – izenaĉevanje moţnosti zaposlovanja

3.3.2 Evropska strategija zaposlovanja
˝ESZ kot strategija za polno zaposlenost in boljša delovna mesta za vse je sestavni
del niza instrumentov, ki so ga institucije EU oblikovale z namenom podpore
politikam zaposlovanja EU. Prav tako je tudi orodje za doseganje ciljev Lizbonske
strategije7 , ustvarjanja številnejših in boljših delovnih mest. Nastala je kot odgovor na
ekonomske probleme, visoko in vztrajno brezposelnost, ki se preliva v dolgotrajno
brezposelnost ter na druge strukturne probleme na trgu dela, ki zavirajo rast
zaposlovanja. Usmerjena je k doseganju horizontalnih prednostnih nalog s pomoĉjo
7

Lizbonska strategija - se zavzema, da bi se prav vse panoge gospodarstva odprle za konkurenĉni
trg, hkrati spodbuja inovativnost in poslovne naloţbe ter posodobitev izobraţevalnega sistema po celi
Evropi, da se lahko zadovoljijo potrebe, ki jih narekuje informacijska druţba.
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lokalnih razvojnih pobud. ESZ deluje na ravni Skupnosti, kjer se letno oblikujejo
smernice zaposlitvene politike in priporoĉila drţavam ĉlanicam, katere pripravljajo
letna poroĉila z ocenami uspešnosti izvedenih politik. Deluje na nacionalni ravni, na
vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov in krepitvi sposobnosti uprave, izboljšanju
sodelovanja med ministrstvi in sodelovanjem vseh kljuĉnih subjektov v sistemu,
razvijanju sistemov spremljanja (nadzor) in indikatorjev, pospeševanju uĉinkovitega
socialnega dialoga in odziva se na izzive trga dela. Prav tako deluje na regionalni in
lokalni ravni kjer potekajo zaposlitveni programi in pobude ter aktivnosti Evropskega
socialnega sklada, kamor spadajo lokalni projekti in programi˝(Baloh Plahutnik, 2003,
str. 2).
ESZ doloĉa cilje, ki jih je potrebno doseĉi na ravni EU in drţav ĉlanic. Cilje oziroma
smernice morajo drţave ĉlanice vkljuĉiti v svoje nacionalne akcijske programe
zaposlovanja. Drţave ĉlanice kakor tudi kandidatke morajo uskladiti svoje politike
zaposlovanja z ESZ ter se pripraviti na njeno izvajanje.
˝Uresniĉevanje strateških ciljev Lizbonskega Evropskega Sveta (polna zaposlenost,
izboljšanje kvalitete in produktivnosti dela ter utrditev socialne povezanosti in
vkljuĉenosti) je postalo kljuĉna prioriteta slovenske politike zaposlovanja, še posebej
z vidika polnopravnega ĉlanstva RS v EU. Od objave Lizbonskih ciljev na podroĉju
trga dela in zaposlovanja v EU do leta 2010 in sprejetja revidiranih Smernic politik
zaposlovanja drţav ĉlanic EU (Svet EU, 22 julij 2003) se je Slovenija v celoti
posvetila doseganju srednjeroĉnih in dolgoroĉnih ciljev ESZ ter izpolnjevanju
predlogov glede izvajanja politike zaposlovanja˝ (NAP 2004, str. 3 ).
Ob sprejemu nove ESZ 2003 je bil poudarjen pomen vlaganj v ĉloveški kapital in v
vseţivljenjsko uĉenje, ki je pogoj za spodbujanje evropske konkurenĉnosti, visoke
rasti in visoke stopnje zaposlenosti ter na znanju temeljeĉo gospodarstvo. ˝Svet EU
je julija istega leta sprejel spremenjene smernice za novo ESZ (povzeto po Baloh
Plahutnik, 2003, str. 4):
Na podlagi nove Lizbonske strategije je bil, leta 2005, uveden nov okvir ESZ, ki
zajema triletno obdobje (2005-2008) in se osredotoĉa na rast in zaposlovanje.
Sprejeti so bili ukrepi na podroĉjih: raziskav in razvoja ter inovacij, razvoja
konkurenĉnega gospodarstva, posodobitvi socialnega modela, energetike in
podnebnih sprememb.
ESZ podpira drţave ĉlanice pri izvajanju politik zaposlovanja tudi skozi ESS.

3.3.3 Aktivna politika zaposlovanja
˝APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki se odvijajo na trgu dela ter
ustvarjajo dodatne delovne moţnosti, poveĉujejo poklicno, sektorsko in prostorsko
mobilnost delovne sile, omogoĉajo prilagajanje nanj in usposobljenosti delavcev za
spremenjene delovne pogoje produkcije v trţni konkurenci. Spodbujajo razvoj
podjetniških iniciativ in samozaposlovanje kandidatov za delo. Ukrepi prepreĉujejo

14

marginalizacijo doloĉenih skupin brezposelnih na trgu dela in delujejo v smeri
usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem˝ (Program ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, 1996).
˝Tako opredeljeno APZ je treba loĉevati od makroekonomskega uravnavanja
zaposlovanja, ki z ukrepi denarne, teĉajne, davĉne, proraĉunske in naloţbene
politike vpliva na zaposlovanje z agregatnim povpraševanjem ali pa s plaĉno politiko
oziroma z vplivanjem na ceno delovne sile neposredno spodbuja veĉje ali manjše
zaposlovanje. Loĉiti jo je treba tudi od pasivne politike zaposlovanja, katere cilj ni
neposredno poseganje na trg dela, temveĉ predvsem omilitev posledic njegovega
delovanja. Osnovni namen APZ je zagotavljanje ekonomske aktivnosti in
zaposljivosti ĉim širšemu krogu posameznikov, ne da jim z drugimi sredstvi blaţi
neugoden socialno ekonomski poloţaj, socialno marginalizacijo, socialno izkljuĉenost
in druge socialne probleme. Cilji APZ so zagotavljanje zaposljivosti in ekonomske
aktivnosti ĉim širšemu krogu posameznikov˝ (Svetnik et al., 2002, str. 174).
Temeljni cilji ukrepov APZ je vkljuĉevanje v delo oziroma pridobitev usposobljenosti
za vkljuĉitev v delo ali ohranitev zaposlitve. Z APZ se teţi k vplivanju na uĉinkovitost
delovanja trga dela, k uskladitvi ponudb in povpraševanja po prostih delovnih mestih
na eni strani in na drugi strani po ustrezni delovni sili.
3.3.3.1

Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji

Do konca osemdesetih let Slovenija ni imela veĉjih izkušenj z ukrepi in programi
APZ. APZ se je v Sloveniji priĉela uporabljati šele v zaĉetku devetdesetih letih, ko je
zaradi prehoda v trţno gospodarstvo in procesa privatizacije zaĉela narašĉati
brezposelnost. Z zaostrovanjem na trgu dela so se pojavila prva opozorila, da bi za
uĉinkovito poslovanje gospodarstva v trţnih pogojih potrebovali tudi uĉinkovito
reguliran trg dela. Vztrajno si je prizadevala ohraniti stabilnost, pospešiti gospodarsko
rast ter poveĉati zaposljivost, saj se je lahko le tako še naprej vkljuĉevala v svetovne
gospodarske tokove.
Leta 1991 je bil spremenjen Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB) , kjer je v ĉetrtem poglavju APZ (50.ĉl.) zapisano, da Vlada
RS po posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za proraĉunsko obdobje program
ukrepov APZ. V programu opredeli ukrepe in aktivnosti za neposredno uravnavanje
trga dela, ciljne skupine in obseg sredstev, namenjenih za izvajanje programa v
skladu s proraĉunom.
Programi APZ so obiĉajno razdeljeni na:
uravnavanje ponudbe delovne sile (izobraţevalni programi),
uravnavanje povpraševanja po delovni sili (programi za ohranitev zaposlitev),
spodbujanje novega zaposlovanja in
programe javnih del.
Programi APZ se razlikujejo tudi glede ciljnih skupin, panog in regij (povzeto po
Ignjatović, 2002, str. 16).
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Kljuĉne usmeritve APZ v Sloveniji so enaki kot stebri ESZ:
poveĉanje zaposljivosti prebivalstva,
pospeševanje podjetništva in podjetniške miselnosti,
pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov oziroma podjetij ter
izenaĉevanje moţnosti zaposlovanja.
Bistveno za ohranjanje konkurenĉnega gospodarstva je prizadevanje, da ĉim veĉji
deleţ prebivalstva obvlada nove vešĉine in znanja, ki so nujno potrebna za
spreminjanje in prehitevanje tehnoloških sprememb. V okvir tovrstnih sprememb sodi
tudi Program APZ v RS, ki ga izvaja Zavod.
APZ se je za posamezno leto sprejemal na podlagi Strategije razvoja Slovenije,
evropskih razvojnih dokumentov, Integriranih smernic za rast in zaposlovanje (20052008), nacionalnega Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji,
okvirja gospodarskih socialnih reform za poveĉanje blaginje Slovenije, kakor tudi
EPD in PD za obdobje 2004-2006, Smernic na podroĉju zaposlovanja in
Nacionalnega akcijskega programa zaposlovanja. V obdobju 2007-2013 je prišlo do
sprememb pri sprejemanju. Program ukrepov APZ se ne sprejema veĉ posamezno
za vsako leto posebej, temveĉ se sprejme za celotno programsko obdobje 20072013. Za posamezno leto se sprejmejo le naĉrti izvedbe APZ, ki konkretizirajo ukrepe
in aktivnosti za posamezno proraĉunsko ali plansko obdobje.
˝Program APZ za obdobje 2007 - 2013 izhaja iz prioritet opredeljenih v evropskih in
nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela v Sloveniji.
Vsebinski okvir priprave Programa APZ predstavljajo: Strategija razvoja Slovenije,
zlasti ĉetrta razvojna prioriteta: Moderna socialna drţava in veĉja zaposlenost,
Integrirane smernice za rast in zaposlovanje (2005 – 2008), ki jih je za uresniĉevanje
prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel ES, nacionalni Program
reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Okvir gospodarskih in socialnih
reform za poveĉanje blaginje v Sloveniji in Strategija razvoja Slovenije z dne
23.6.2005˝ (Program APZ 2007-2013, str. 2).
Programi APZ temeljijo na priĉakovanem gibanju trga dela in vkljuĉujejo ukrepe
namenjene brezposelnim osebam, zaposlenim osebam v podjetjih delovno
intenzivnih panog in lokalnim socialno razvojnim partnerstvom.
Izvajalci APZ v Sloveniji so:
Ministrstvo za delo, dom in socialne zadeve (MDDSZ),
Zavod RS za zaposlovanje,
pooblašĉene organizacije,
koncesionarji MDDSZ,
Skladi dela in
izvajalci izbrani po Zakonu o javnih naroĉilih, kot so razliĉne Agencije za
zaposlovanje, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, zaposlitveni centri invalidska
podjetja,...
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3.3.3.2

Ciljne skupine

Vsak program APZ ima opredeljeno ciljno skupino oseb. Obmoĉne sluţbe Zavoda v
aktivnost prednostno vkljuĉijo tiste ciljne skupine, ki so glede na število in strukturo
brezposelnih oseb na doloĉenem podroĉju posebej ogroţene. Ciljne skupine, ki se
vkljuĉujejo v APZ, so opredeljene kot teţje zaposljive brezposelne osebe. To so po
evropskih standardih tiste osebe, ki so:
mlajše od 25 let ali osebe, ki so pred manj kot dvema letoma konĉale redno
šolanje in so iskalci prve zaposlitve,
brez osnovnošolske, poklicne, strokovne izobrazbe ali z neustrezno poklicno
izobrazbo,
dolgotrajno brezposelni (nad 2 leti),
starejše osebe od 50 let, ki so na Zavodu prijavljene veĉ kot 6 mesecev,
invalidi in osebe, ki imajo ugotovljeno zaposlitveno oviranost
delavci v postopku izgubljanja zaposlitve (panoge v prestrukturiranju in
preseţni delavci) (povzeto iz APZ 2005).
Sem spadajo tudi pripadniki posebej ranljivih etniĉnih ali drugih skupin (Romi,
odvisniki, rehabilitirani zaporniki, ţrtve nasilja in druge teţje zaposljive brezposelne
osebe).
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4 EVROPSKA SREDSTVA V SLOVENIJI
Slovenija je maja 2004 postala polnopravna ĉlanica EU ter s tem upraviĉenka do
evropskih sredstev. S tem je zaĉela sooblikovati vsakoletne skupne smernice
zaposlitvene politike, na podlagi katerih pripravlja letne akcijske programe
zaposlovanja. Izvajanje le-teh nadzoruje Evropska komisija (EK). Na podlagi
pripravljenih programov je upraviĉena do sredstev ESS. Leta 2004 je ESS postal
sestavni del rednih dejavnosti Zavoda. ESS spodbuja:
aktivno politiko trga dela,
enake moţnosti za vse, ki vstopajo na trg dela,
izboljšanje enakih moţnosti ţensk in moških,
prilagodljivost posameznikov in podjetij ter razvoj podjetništva, kar v Sloveniji
poveĉuje vlaganje v znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje.
Dokumenti, ki predstavljajo osnovo za korišĉenje strukturnih sredstev , tudi ESS, so:
Drţavni razvojni program (DRP),
Enotni programski dokument (EPD),
Programsko dopolnilo (PD),
Nacionalna politika zaposlovanja in trga dela do leta 2006,
Nacionalni akcijski program (NAP) za leto 2004,
Program aktivne politike zaposlovanja (APZ),
Skupna ocena prednostnih nalog na podroĉju zaposlovanja (JAP).
Na osnovi evropskih predpisov o strukturnih skladih je Slovenija v dogovoru z EK
pripravila EPD ter iz njega izhajajoĉe PD za obdobje 2004-2006. Na podlagi teh
dokumentov je sklenila z EK mednarodne pogodbe za korišĉenje evropskih sredstev.
EPD8 je pomemben dokument na podlagi katerega ĉrpamo vire evropskih strukturnih
skladov. Doloĉa strateški okvir razvoja, prednostne naloge, konkretne ukrepe in
okvirna finanĉna sredstva (evropska in lastna), s pomoĉjo katerih Slovenija skuša
doseĉi zastavljene razvojne cilje, kot so:
Poveĉati letno rast BDP – zmanjšanje razlike med povpreĉnim BDP na
prebivalca EU in Slovenije (Graf 1 v Prilogi)
Poveĉati zaposlenost – Slovenija naj bi ustvarila 4000 novih delovnih mest
Uravnoteţen regionalni razvoj – rast BDP in zaposlovanje naj bi poveĉala
blaginjo tudi v manj razvitih, preteţno obrobnih regijah.
PD je izvedbeni dokument EPD, ki podrobneje opredeljuje elemente na ravni ukrepa
za izvajanje prednostne naloge EPD, struktura PD sledi logiki EPD. PD je bilo leta
2005 objavljeno in tudi popravljeno.

8

Enotni programski dokument je opredeljen kot »...dokument, ki ga odobri Komisija v soglasju z
zadevno drţavo ĉlanico potem, ko je bila izdelana ocena naĉrta, ki ga je predloţila drţava ĉlanica, ter
vsebuje strategijo in prednostne naloge za delovanje Skladov in drţave ĉlanice, njihove posebne cilje,
prispevek posameznih Skladov in drugih finanĉnih virov"...( Uradni prevod Regulative EU 1260/99).
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Slovenija, obravnavana kot ena regija (NUTS II) (Slika 1 v Prilogi), je bila do konca
leta 2006 neto prejemnica, saj je sodila v Cilj 1. EU ji je na podlagi pripravljenih
programov in strategij v obdobju 2004-2006 namenila 458 mio. EUR nepovratnih
sredstev pomoĉi iz strukturnih in kohezijskega sklada. Na osnovi sklepa Evropskega
Sveta decembra 2002, je prejela v okviru strukturnih skladov 237,5 mio. EUR, 190,6
mio. EUR sredstev iz kohezijskega sklada in nadaljnjih 30,1 mio. EUR iz pobud
Skupnosti Interreg in Equal (povzeto iz PD, 2005, str. 4) (Slika 3 v Prilogi).
Za uresniĉitev strukturnih prednostnih nalog si je Slovenija zagotovila okoli 334,5 mio
EUR EU in lastnih sredstev (Slika 3 v Prilogi). Sredstva so se koristila skozi vse štiri
evropske strukturne sklade kot prikazuje Slika 4 v Prilogi.
V obdobju 2004-2006 je bilo Sloveniji za ukrepe ESRR na voljo 184,2 mio EUR (Graf
2 v Prilogi). Sredstva so bila namenjena sofinanciranju spodbujanja podjetniškega
sektorja in konkurenĉnosti, predvsem za razvoj inovacijskega okolja, turistiĉnih
destinacij, gospodarsko infrastrukturo in izboljšanja podpornega okolja za
podjetništvo ter javnih storitev.
Tretjina sredstev je bila namenjena vlaganju v ljudi (Slika 4 v Prilogi). Za ukrepe ESS,
kot so: razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, pospeševanje socialne
vkljuĉenosti, vseţivljenjsko uĉenje ter spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, je
bilo namenjeno okoli 100,8 mio. EUR (Graf 2 v Prilogi).
Za ukrepe EKUJS je bilo namenjeno okoli 47,1 mio. EUR (Graf 2 v Prilogi). Sredstva
so bila namenjena: izboljšanju predelave, trţenju kakovostnih kmetijskih in ţivilskih
proizvodov, investicijam v gozdove in naloţbam v kmetijstvo (povzeto iz Zuza).
FIUR je bilo namenjeno 2.4 mio. EUR za posodobitev obstojeĉih plovil, mali priobalni
ribolov, ribogojstvo ter predelavo in trţenje (Graf 2 v Prilogi).
Zaradi naĉela naĉina korišĉenja sredstev n+2 pri porabi, bodo sredstva iz finanĉne
perspektive 2004-2006 lahko porabljena do konca leta 2008, kar je v obdobju
finanĉne perspektive 2007-2013.
Z januarjem 2007 je priĉela veljati nova finanĉna perspektiva 2007-2013. Drţave
ĉlanice so morale skladno z normativnim programom EU pripraviti Nacionalni
strateški referenĉni okvir (NSRO), ki opredeljuje generalno strategijo drţave ĉlanice
za doseganje hitrejše konvergence ter operativne programe (OP), za izvajanje
kohezijske politike EU za obdobje 2007-2013. Sluţba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je, kot organ upravljanja, v sodelovanju s
sluţbami in izbranimi ministrstvi pripravila NSRO ter OP, ki jih je EK potrdila in s tem
omogoĉila ĉrpanje evropskih sredstev.
NSRO je temeljni strateški dokument za izvajanje kohezijske politike, v katerem
drţava ĉlanica pripravi analizo stanja, strategijo, opredelitev osnovnih mehanizmov
za doseganje zastavljenih ciljev, vkljuĉno z doloĉitvijo števila OP in osnovnimi
finanĉnimi razdelitvami (povzeto iz NSRO,2008). Drţava ĉlanica mora pripraviti za
ĉrpanje sredstev strukturnih skladov NSRO, ki zagotavlja usklajenost pomoĉi
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strukturnih skladov s Strateškimi smernicami Skupnosti, Nacionalnim programom
reform (Lizbonska strategija) in Skupnim poroĉilom o socialni vkljuĉenosti. V Sloveniji
NSRO temelji na Strategiji razvoja Slovenije in DRP, kot izvedbenem dokumentu
Strategije razvoja Slovenije. NSRO je osnova za pripravo OP.
V Sloveniji se bodo sredstva evropske kohezijske politike namenjala »izboljšanju
blaginje prebivalcev RS s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih
mest in krepitvijo ĉloveškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteţenega in
skladnega razvoja, še posebej med regijami«(povzeto iz NSRO 2007-2013). Poleg
tega NSRO opredeljuje še pet specifiĉnih ciljev:
spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja,
izboljšanje kvalitete sistema izobraţevanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še
posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vkljuĉenosti,
zagotavljanje pogojev za rast s poudarkom na trajnostni mobilnosti,
izboljšanjem kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
skladen razvoj regij.
OP doloĉajo razvojno strategijo in cilje razvoja, ki jih ţeli drţava na posameznem
podroĉju doseĉi s finanĉno pomoĉjo evropskih skladov. V obdobju 2007-2013 imajo
OP enako funkcijo kot EPD za obdobje 2004-2006 in so pravna podlaga za ĉrpanje
sredstev, saj jih EK potrdi z odloĉbo. Slovenija je za obdobje 2007-2013 opredelila tri
OP, znotraj katerih se bodo izvajali posamezni programi, projekti in aktivnosti.
Zastavljene cilje razvoja bo dosegala z naslednjimi OP na podroĉju kohezijske
politike:
OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov (OP RR),
OP razvoja ĉloveških virov (PO ESS oz. OP RĈV),
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (povzeto iz NSRO).
V okviru OP kohezijske politike je Sloveniji namenjeno 4,1 milijarde EUR EU
sredstev, ki se razdelijo med tri OP (Slika 5 v Prilogi). Za izvajanje OP RR je
namenjeno 1.709.749.522 EUR, za OP ESS je namenjeno 755.699.371 EUR ter za
OP ROPI 1.635.599.744 EUR evropskih sredstev. EU lahko sofinancira do 85%
celotne vrednosti projektov, ostalo mora zagotoviti Slovenija iz lastnih sredstev.

4.1 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD V SLOVENIJI
Zaradi pomembne povezanosti razvoja ĉloveških virov s socialno-ekonomskim
razvojem v drţavah ĉlanicah so med Strukturnimi skladi postala sredstva Evropskega
socialnega sklada najmoĉnejši vir za ukrepanje. Veĉ kot 10 odstotkov celotnega
proraĉuna EU je skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU –
ljudi.
Sloveniji je bilo za izvajanje programov in projektov v okviru ESS za obdobje 20042006 namenjeno 75,6 mio. EUR evropskih sredstev (Graf 2 v Prilogi), ki so se
razdelila med ukrepe druge prednostne naloge (Tabela 5 v Prilogi). V finanĉni
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perspektivi 2007-2013 S je Sloveniji za izvajanje programov in projektov v okviru
ESS namenjeno okoli 755 mio. EUR. Sredstva so razdeljena na osnovi petih
razvojnih prioritet in na del, namenjen tehniĉni pomoĉi (Tabela 6 v Prilogi).
ESS poveĉuje vlaganje v znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje s ĉimer se:
poveĉuje število kakovostnih delovnih mest,
zmanjšuje obseg brezposelnosti,
spodbuja socialno vkljuĉevanje skupin oseb s posebnimi potrebami,
spodbuja vseţivljenjsko uĉenje z višjo kakovostjo in laţjo dostopnostjo
izobraţevanja in usposabljanja za ţivljenje in delo ter
izboljšuje usposobljenost in prilagodljivost zaposlenih in podjetij.

4.2 DRUGA PREDNOSTNA NALOGA: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN
ZAPOSLOVANJE V OBDOBJU 2004-2006
Druga prednostna naloga ja podlaga za ĉrpanje strukturnih sredstev na podroĉju
ESS, ki so bila izpogajana za obdobje 2004-2006. Podpira ukrepe Nacionalnega
programa razvoja trga dela (NPZ) do leta 2006, NAP za leto 2004 in programe APZ.
Sofinancira se s sredstvi ESS kakor tudi lastnimi. Sredstva so namenjena poveĉanju
števila kakovostnih delovnih mest, zniţanju brezposelnost, socialni vkljuĉenosti,
omogoĉanju dostopnosti izobraţevanja in usposabljanja ter izboljšanju
usposobljenosti in prilagodljivosti brezposelnih. ˝Dejavnosti v okviru te prednostne
naloge zajemajo pet podroĉij politike Uredbe o ESS. Po en ukrep v okviru prednostne
naloge sovpada z vsakim od štirih podroĉij politike (aktivna politika trga dela, boj proti
diskriminaciji in socialni izkljuĉenosti, spodbujanje vseţivljenjskega uĉenja ter
spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti). Peto podroĉje politike - izboljšanje
dostopa na trg dela za ţenske – je vkljuĉeno horizontalno v vse naĉrtovane ukrepe ˝
(EPD, str. 156). Za drugo prednostno nalogo je odgovorno MDDSZ.
EK je za drugo prednostno nalogo namenila 75.635.986 EUR (75% vrednosti naloge)
evropskih sredstev, ki so se razdelila med ukrepe (Slika 6 v Prilogi):
Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
Pospeševanje socialne vkljuĉenosti,
Vseţivljenjsko uĉenje,
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
Slovenija je opredelila samo najpomembnejša podroĉja oziroma ukrepe, s katerimi
uresniĉuje cilje politike zaposlovanja in izobraţevanja. V obdobju 2004-2006 je
Zavod imel vlogo tako imenovanega konĉnega upraviĉenca za ukrepe: Razvoj in
krepitev aktivnih politik trga dela, Pospeševanje socialne vkljuĉenosti in Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti. Za izvedbo ukrepa Vseţivljenjsko uĉenje je bilo
odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) in Ministrstvo za visokošolstvo,
znanost in tehnologijo (MVZT).
Splošni cilji (povzeti iz EPD) v okviru prednostne naloge so usmerjeni z vlaganjem v
znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje z namenom poveĉati število
kakovostnih delovnih mest, zmanjšati obseg brezposelnosti, spodbujati socialno
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vkljuĉevanje skupin s posebnimi potrebami, spodbujati vseţivljenjsko uĉenje z višjo
kakovostjo in laţjo dostopnostjo izobraţevanja in usposabljanja za ţivljenje in delo,
ter zvišati raven prilagodljivosti delavcev.
Splošni cilji se dosegajo z osredotoĉanjem razpoloţljivih virov na omenjeno število
ukrepov in v okviru ukrepov na programe in aktivnosti s specifiĉnimi cilji. Specifični
cilji ukrepov in aktivnosti v okvirju druge prednostne naloge so:
razvoj programov in dostopnosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja z
vgrajevanjem dejavnikov vseţivljenjskega uĉenja in krepitvijo kakovosti teh
programov,
višanje stopnje delovne aktivnosti in niţanje stopnje brezposelnosti, s
posebnim poudarkom na prepreĉevanju dolgotrajne brezposelnosti in pomoĉi
brezposelnim pri njihovi integraciji na trg dela,
pospeševanje socialnega vkljuĉevanja skupin prebivalstva s posebnimi
potrebami in tistih, pri katerih obstaja tveganje izkljuĉitve s trga dela,
zviševanje izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih in njihove
prilagodljivosti novim oblikam organizacije dela (povzeto iz EPD).
Cilji opredeljeni v drugi prednostni nalogi EDP, so skladni z ESZ, Nacionalnim
programom razvoja trga in zaposlovanja do leta 2006, Nacionalnim akcijskim
programom zaposlovanja 2004, Programi APZ 2004 do 2006, Memorandumom o
poklicnem izobraţevanju in usposabljanju ter Nacionalnim programom izobraţevanja
odraslih ter Nacionalnim programom visokega šolstva.

4.2.1 Ciljne skupine ukrepov ESS
Ukrepi ESS so namenjeni brezposelnim osebam. Posebna pozornost je namenjena
ţenskam, brezposelnim mladim, dolgotrajno brezposelnim mladim (do dveh let),
brezposelnim starejšim od 40 let (ţenske) ali veĉ kot 50 let (moški), ter brezposelnim
brez izobrazbe in kvalifikacije.
Prednostne naloge, v letih 2004-2006, so bile namenjene:
Ženskam
Druga prednostna naloga EPD vkljuĉuje posebne zahteve glede integracije naĉela
enakosti spolov v vseh ukrepih in aktivnostih EPD (ang. mainstreaming), s posebnim
poudarkom na zagotavljanju dostopa ţensk do izobraţevanja, zaposlovanja ali
drugih aktivnosti na podroĉju razvoja ĉloveških virov. V vse ukrepe znotraj druge
prednostne naloge je vkljuĉenih najmanj 50% ţensk. Vsaj ena aktivnost znotraj
vsakega ukrepa je namenjena posebej njim.
Mladim
Eden izmed ambicioznih ciljev za Slovenijo je poveĉanje stopnje zaposlenosti mladih
in sicer z ukrepi v okvirju Nacionalnega programa zaposlovanja in s pomoĉjo
specifiĉnih aktivnosti znotraj ESS, ki so jim namenjene. Znotraj ukrepa ESS za
pospeševanje socialnega vkljuĉevanja so mladi brez dokonĉanega šolanja ciljna
skupina posebnega programa z glavnim ciljem spodbujanja mladih k dokonĉevanju
izobrazbe ter vrnitvi na trg dela.
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Dolgotrajno brezposelnim osebam
Eden izmed najpomembnejših izzivov na trgu dela v Sloveniji je zniţanje stopnje
dolgotrajne brezposelnosti, še posebej med starejšimi. Tej skupini je posebej
posveĉena pozornost znotraj ukrepa razvoja aktivnih politik trga dela in ukrepa
vseţivljenjskega uĉenja ESS z usposabljanjem in izobraţevalnimi aktivnostmi za
odrasle, da bi izboljšali njihove spretnosti in izobrazbeno raven.
Samozaposlenim
V okviru ukrepa spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti sofinancira ESS
programe usposabljanja in podpore pri ustanavljanju podjetij, s ciljem spodbujanja
podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest, še posebej v srednjih in majhnih
podjetjih. Programi so primerni za dolgotrajno brezposelne, starejše brezposelne
osebe, mlade in ţenske.

4.2.2 Horizontalne prednostne naloge
˝Za ESS je posebej pomembna horizontalna prednostna naloga enakih moţnosti,
med spoloma na dva naĉina. Prviĉ, enakost med spoloma aktivno spodbujajo
prednostne naloge in ukrepi programov z integracijo naĉela enakosti
(mainstreaming). Drugiĉ, ukrepi v okviru druge prednostne naloge obsegajo posebne
zahteve glede integracije naĉela enakosti. Poudarja se zagotavljanje dostopa ţensk
do izobraţevanja, usposabljanja, zaposlovanja ali do drugih aktivnosti na podroĉju
razvoja ĉloveških virov. V vsakem ukrepu mora biti vsaj ena aktivnost, ki je posebej
usmerjena na ţenske, in vsak ukrep mora vkljuĉevati vsaj 50 odstotkov ţensk. Ta
dva pristopa sta zastavljena tako, da se dopolnjujeta˝ (EPD, str. 200).
Te naloge so:
Enake možnosti: ukrep predvideva zagotovitev in ustvarjanje enakih moţnosti
socialnega vkljuĉevanja ogroţenih oz. odrinjenih skupin na podroĉju
zaposlovanja oz. druţbenega ţivljenja nasploh. Predvsem je ta horizontalna
prednostna naloga namenjena za odstranjevanje ovir, ki prepreĉuje
enakovredno sodelovanje med spoloma v javnem in zasebnem ţivljenju.
Trajnostni razvoj: dejavnosti, ki so predvidene za zagotavljanje trajnostnega
razvoja so namenjene zmanjšanju zaostanka Slovenije za EU na podroĉju
gospodarstva, okolja ter prispevanju k rasti socialnega standarda.
Informacijska družba: poudarek je na zagotavljanju veĉje dostopnosti storitev
informacijske druţbe, predvsem na obrobnih obmoĉjih, kjer ni interesa
komercialnih ponudnikov tovrstnih rešitev (Tabela 7 v Prilogi).
V okviru druge prednostne naloge je potrebno aktivnosti usmeriti tudi na tiste, ki se
spopadajo hkrati z veĉ teţavami kot so invalidi in pripadniki etniĉnih skupin (Romi).
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4.3 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V OBDOBJU 20072013
Sluţba Vlade RS za lokalno in regionalno politiko (SVRL) je za potrebe izvajanja
ESS v obdobju 2007-2013, pripravila:
Nacionalni strateški referenĉni okvir 2007-2013
OP razvoja ĉloveških virov za obdobje 2007-2013
OP ESS za obdobje 2007-2013 predstavlja skupni programski dokument Slovenije in
EU, ki je sprejet na predlog Slovenije po uskladitvi z EK. Izvaja se prek številnih
organizacij, v javnem in zasebnem sektorju in se sofinancira iz naslova ESS.
Temeljni cilj OP ESS, je doseganje višje zaposlenosti, socialne vkljuĉenosti, višjega
ţivljenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moĉ doseĉi s
poveĉanim vlaganjem v ljudi, katerih ĉloveški kapital bo zagotavljal veĉjo stopnjo
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Ostali cilji so:
krepitev (vrhunskih) potencialov ljudi za doseganje veĉje konkurenĉnosti
slovenskega gospodarstva in s tem ustvarjanje kvalitetnejših delovnih mest,
zmanjševanje brezposelnosti oz. neaktivnosti in veĉanje mobilnosti v okviru
prilagodljivosti trga dela ter s tem zniţevanje dolgotrajne brezposelnosti in
regionalnih razlik,
posodobiti sistem vzgoje in izobraţevanja ter usposabljanja v smeri vrhunske
kvalitete, odprtosti za mednarodne tokove in standarde ob upoštevanju potreb
gospodarstva,
okrepiti socialno vkljuĉenost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam
diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih moţnosti,
razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za uĉinkovito
strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj gospodarstva
in vsakega posameznika, v okviru dobro razvitega in kvalitetnega civilnega in
socialnega dialoga (povzeto iz NSRO, 2007, str. 68).
Pri doseganju navedenih ciljev bo pozornost namenjena zagotavljanju lokalnim in
regionalnim potrebam ukrepov in intervencij, zmanjšanju regionalnih razlik ter
ohranjevanju in izkorišĉanju moţnosti na obmoĉjih, v ciljnih skupinah in ukrepih, ki
spodbujajo konkurenĉnost in produktivnost gospodarstva.
OP Razvoja ĉloveških virov je razdeljen na štiri ravni izvajanja:
1. raven: OP – je izvedbeni programski dokument NSRO, ki podrobneje
opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za njegovo
izvajanje.
2. raven: Razvojna prioriteta (RP) (prednostna os) – je prednostna naloga v
OP, ki vkljuĉuje eno ali veĉ prednostnih usmeritev in ki ima posebne merljive
cilje.
3. raven: Prednostne usmeritve (PU) (kljuĉna podroĉja) – je skupina
povezanih operacij in predstavlja izhodišĉno raven planiranja v drţavnem
proraĉunu ter osnovno raven vsebinskega in finanĉnega upravljanja sredstev
kohezijske politike.
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4. raven: Javni razpisi za izbor operacij ali operacije (projekt, skupina projektov
in programi).
Za izvajanje RP in PU OP ESS je Sloveniji za obdobje 2007-2013 namenjeno
755.699.371 EUR evropskih sredstev (skupna vrednost je 889.058.082 EUR), razliko
si mora Slovenija zagotoviti iz lastnih sredstev (Tabela 8 v Prilogi). Slovenija si z
razpoloţljivimi sredstvi prizadeva doseĉi ĉim veĉje uĉinke, zlasti na dolgi rok. S
sistematiĉnim in nenehnim vlaganjem v ljudi in krepitvijo njihove usposobljenosti,
izobraţenosti in kompetenc lahko najbolj pripomoremo k zmanjševanju razlik med
posameznimi regijami ter k skupnemu dvigu stopnje zaposlenosti, konkurenĉnosti
gospodarstva ter realizaciji konĉnega cilja – blaginji prebivalstva. S sredstvi ESS se
podpirajo tiste aktivnosti, ki najbolj prispevajo k odpravljanju pomanjkljivosti in
odpravljanju tveganj ter istoĉasno izkorišĉajo priloţnosti in prednosti.
OP ESS je sestavljen iz RP (povzeto iz ZRSZ, 2009):
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost: je namenjena vzpostavljanju
prilagodljivega in konkurenĉnega gospodarstva z vlaganji v razvoj ĉloveških
virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem, izobraţevanjem,
štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraţevalne, razvojnoraziskovalne in zaposlovalne sfere.
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih: je usmerjena k
spodbujanju in podpori neaktivnih in brezposelnih, da aktivno pristopijo
reševanju lastne brezposelnosti, da se zaposlijo in ohranijo zaposlitev ter je
zajeta v integriranih smernicah EU .
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja: se osredotoĉa na aktivnosti,
ki so namenjene na eni strani posameznikom, na drugi strani pa razvoju in
posodabljanju izobraţevalnih sistemov ter sistemov usposabljanja.
4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti: se osredotoĉa na tri
vsebinska podroĉja:
socialno vkljuĉevanje z vidika socialno-varstvene, zaposlovalne in
podjetniške politike,
ukrepi za spodbujanje socialnega vkljuĉevanja z vidika dostopnosti in
prepoznavnosti kulturnih dobrin,
enakost moţnosti v procesu vzgoje in izobraţevanja.
Vsa tri podroĉja zagotavljajo celovit pristop k socialni vkljuĉenosti in
poveĉevanju enakosti moţnosti. Socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot
ranljive ali depriviligirane v druţbi, je osnovna predpostavka vseh aktivnosti te
razvojne prioritete.
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost: je povsem nova razvojna
prioriteta, v okviru katere bodo dejavnosti osredotoĉene na poveĉevanje in
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, uĉinkovitosti javne administracije in
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
6. Tehnična pomoč
OP ESS v svoji strukturi sledi doloĉbam Uredbe o ESS. Sredstva ESS se razdelijo
med razvojne prioritete na podlagi OP ESS, kot je prikazano na Sliki 7 v Prilogi. V
obdobju 2007-2013 nosilca aktivnosti OP ESS niso izkljuĉno MDDSZ , MŠŠ in
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MVZT, temveĉ jih je veĉ. OP ESS je pripravljalo veĉ pristojnih ministrstev, v
sodelovanju z javnostjo in drugimi relevantnimi institucijami.

4.3.1 Ciljne skupine OP ESS
˝OP ESS izpostavlja ciljni skupini, ki jima posveĉa posebno pozornost:
Mladi
predstavljajo eno izmed prednostnih skupin po horizontalnem naĉelu. Eno izmed
prednostnih usmeritev OP je poveĉanje stopnje zaposlenosti mladih, razvijanje
njihovih podjetniških potencialov, podpiranje njihovega izobraţevanja kakor tudi
prepreĉevanje izkljuĉenosti, ki je v modernem svetu vse pogostejši pojav med
mladimi. Strategija vlaganja v mlade, z izobraţevanjem, usposabljanjem,
motiviranjem, svetovanjem in usmerjanjem omogoĉa hitrejšo in bolj uĉinkovito
integracijo mladih na trg dela.
Starejši
podobno, kot za mlade, velja tudi za starejše. Slovenija dosega 33% udeleţbo
delovne aktivnosti starejših na trgu dela, kar uvršĉa Slovenijo na rep med drţave EU.
Omogoĉanje aktivnega staranja pomeni vrednoto, ki prispeva tako k gospodarski
rasti, vzdrţnim javnim financam, predvsem pa k veĉji druţbeni blaginji in
trajnostnemu razvoju ˝(OP ESS, 2007, str. 84-85).
Med ciljne skupine spadajo še: dolgotrajno brezposelne osebe, invalidi in ţenske.
Slednje dve skupini sta še posebej opredeljeni v horizontalnih prednostnih nalogah zagotavljanje enakih moţnosti.

4.3.2 Horizontalna prednostna naloga
Za zagotavljanje enakih moţnosti omenjenim ranljivim skupinam je potrebno
uresniĉevati in uveljaviti instrumente in programe, ki bodo omogoĉali enake moţnosti
dostopa ter socialne vkljuĉenosti za vse, kar bo poslediĉno poveĉevalo blaginjo vseh
ljudi. V okviru OP ESS se bodo izvedli posebni programi za odpravo diskriminacije na
trgu dela in pri zaposlovanju ter izobraţevanju in usposabljanju, pozornost pa bo med
drugim usmerjena tudi k zagotavljanju moţnosti ustreznega usklajevanja poklicnega
in druţinskega ţivljenja. Prav tako se pozornost namenja zagotavljanju dostopa
(invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb) do informacij, komunikacij in
grajenega okolja (povzeto iz OP RĈV, 2007). Konĉni cilj ukrepanja politike enakih
moţnosti je enakost vseh, kar pomeni enako dostopnost, prepoznavnost, moĉ in
udeleţbo na vseh podroĉjih javnega in zasebnega ţivljenja.
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4.4 ZAVOD KOT IZVAJALEC UKREPOV DRUGE PREDNOSTNE NALOGE ESS
Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za
obmoĉje Slovenije. Organiziran je v dvanajstih obĉinskih sluţbah, v okvirju katerih
delujejo uradi za delo. Je osrednja izvajalska institucija politike zaposlovanja v
Sloveniji in najpomembnejši posrednik med aktualno ponudbo in povpraševanjem na
trgu dela.
Naloge Zavoda temeljijo na Usmeritvah razvoja trga dela in zaposlovanja do leta
2006, ZZZPB ter drugih predpisih, ki urejajo delo Zavoda: Programu APZ za
posamezno leto in Poslovnem naĉrtu Zavoda. S Pravilnikom o izvajanju programov
APZ se ureja oblika, vsebina, pogoji, merila Zavoda in postopki za izvajanje
programov usposabljanja in zaposlovanja. Hkrati se opredeljujejo raziskave razvoja
in izvajanje eksperimentalnih programov na trgu delovne sile. Zavod izvaja
dejavnosti, ki vplivajo na zmanjševanje brezposelnosti in strukturnih neskladij na trgu
dela in poveĉevanje uĉinkovitosti in kvalitete dela.
Obmoĉne sluţbe Zavoda v aktivnosti prednostno vkljuĉujejo tiste ciljne skupine, ki so
glede na število in strukturo brezposelnih oseb na tem obmoĉju ogroţene. Lahko pa
se ciljne skupine omejijo tudi skladno s potrebami trga dela v lokalnem okolju.
Brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu, se lahko vkljuĉijo v programe, ki jih
sofinancira ESS. Zavod vkljuĉuje brezposelne osebe v program po merilih APZ in na
podlagi individualnega zaposlitvenega naĉrta. Preden se brezposelna oseba vkljuĉi v
program, je potrebno opraviti postopek ugotavljanja smiselnosti sodelovanja v
programu. Zaposlene osebe se v programe APZ lahko vkljuĉujejo na podlagi
sprejetega projekta delodajalca, kadar gre za zaposlene v postopku izgubljanja
zaposlitve.
Ob podpori MDDSZ in programa Phare je Zavod leta 1998 izpeljal projekt Center za
informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), katerega namen je bil vzpostavitev
neformalne informacijske mreţe z MŠŠ, Obrtno zbornico, Gospodarsko zbornico,
Centrom za poklicno izobraţevanje in drugimi ustanovami, ki podpirajo sistem
poklicnega informiranja. Od leta 1998, v sodelovanju z MDDSZ, sodeluje s tujino.
Sodeloval je v projektih Phare, v programu Leonardo da Vinci ter v programih
ĉezmejnega sodelovanja (posebno ob meji z Italijo). V predpristopnem obdobju se je
izvajal program Phare Twinning v sodelovanju z drugimi drţavami (Veliko Britanijo,
Irsko in Švedsko) s ciljem pridobiti mednarodne primerljive izkušnje na podroĉju
delovanja Zavoda. Leta 2001 je Zavod izvajal program Phare CBC z Avstrijo in Italijo
ter posebne pripravljalne programe za strukturne sklade (Phare SPP). Vsi ti programi
so bili namenjeni strokovnim delavcem Zavoda. Leta 2003 je zaĉel Zavod pripravljati
projekte za vstop v EU in prav tako je aktivno sodeloval v treh projektih Phare (Phare
Savinjska, Phare 2000 in Phare CBC Slovenija Madţarska), kjer so se projekti
izvajali po vzgledu pravil za izvajanja evropskih strukturnih skladov (povzeto iz ZRSZ,
2004).
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4.4.1 Zavod v programskem obdobju 2004-2006
˝MDDSZ vodi za ESS programski svet, ki potrjuje razpise, izbrane projekte ter druge
spremembe in dopolnitve. MDDSZ je posredniško telo za ESS, ki je odgovorno za
izvedbo in doseganje zastavljenih ciljev v EPD za programsko obdobje 2004-2006.
Leta 2004 je Zavod podpisal Pogodbo o izvajanju in sofinanciranju podaktivnosti z
MDDSZ, ki je nosilec proraĉunske postavke za sredstva ESS. S to pogodbo je postal
konĉni upraviĉenec sredstev ESS za podaktivnosti v ukrepu 2.1 Razvoj in krepitev
aktivnih politik trga dela, ukrepu 2.2 Pospeševanje socialnega vkljuĉevanja in ukrepu
2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. Konĉni upraviĉenci9 ESS za
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepov so Zavod, MŠŠ in MVZT, ki so odgovorni
za objavo razpisov, izbor projektov ter za spremljanje izvajanja. Za izvajanje nalog
povezanih s korišĉenjem sredstev ESS je bilo potrebno prilagoditi naĉin izvajanja –
postopke naĉrtovanja kot korišĉenja sredstev (spremljanje, poroĉanje, aplikativna
podpora…)˝ (Cvetek,str. 3).
Zavodu, kot konĉnemu upraviĉencu, so dodeljena/nakazana sredstva ESS, za
izvajanje 1., 2. in 4. ukrepa druge prednostne naloge (Slika 1). Z vsakim razpisom
Zavoda se posebej opredelijo upraviĉenci kot prejemniki. Konĉni prejemniki so
prejemniki sredstev ESS, in so lahko posamezniki ali institucije.
Slika 1: Prikaz upravičenca in prejemnikov sredstev ESS
ZRSZ
Konĉni upraviĉenec

POSAMEZNIKI
Konĉni prejemnik

Brezposelni
in preseţni delavci

Zaposleni

INSTITUCIJE
Konĉni prejemnik

Drugi posamezniki

Vir: ZRSZ
Zavod je izvajal programe zaposlovanja v okviru treh ukrepov ESS, ki se izvajajo v
Sloveniji:
Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vkljuĉevanja,
Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.

9

Konĉni upraviĉenec ESS – je posredni in neposredni proraĉunski uporabnik v skladu s predpisom
ministra pristojnega za finance, ki odobri drţavno pomoĉ ali izvede projekte. Konĉni upraviĉenci so
organi, ki odobrijo pomoĉ posameznim prejemnikom.
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Zavodu so bila iz naslova prednostne naloge Tehniĉna pomoĉ namenjena sredstva
ESS. V letu 2005 so se sredstva ESS namenjala za podroĉje obvešĉanja javnosti za
boljšo prepoznavnost EPD in strukturnih skladov, še posebej ESS. V letu 2006 je
Zavod prejel sredstva ESS iz naslova Tehniĉne pomoĉi za izvedbo aktivnosti
raĉunalniškega sistema (ISARR10), za nakup streţniške strojne in programske
opreme ter licenc za informacijsko podporo, za spremljanje in vrednotenje, razvoj
aplikacij za spletno spremljanje projektov ESS ter usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih, ki delajo na programih in projektih ESS. Tega leta in 2007 so bila
sredstva Zavodu namenjena tudi za izvajanje merjenj zadovoljstva konĉnih
prejemnikov. V letu 2007 je Zavod iz tega naslova pridobil še dodatna sredstva za
nadgradnjo informacijskega sistema APZ.net s katerim je Zavod pridobil manjkajoĉe
podatke ter za izvajanje raziskave o vkljuĉenosti mladih na trg dela (povzeto iz LP
2007 EPD).
Zavod je v obdobju 2004-2006 naletel na ovire pri izvajanju nalog APZ sofinanciranih
iz ESS. Te ovire so se izrazile v slabšem korišĉenju sredstev ESS kot je bilo sprva
predvideno. Ovire je Zavod in pristojne institucije upošteval pri korišĉenju sredstev v
novem finanĉnem obdobju 2007-2013. Ovire oz. izkušnje, ki si jih je Zavod pridobil v
tem obdobju, so prikazane v naslednjih poglavjih.

4.4.2 Zavod v finančnem obdobju 2007-2013
Za obdobje 2007-2013 je Vlada RS sprejela vsebinsko zdruţene ukrepe APZ za laţje
izvajanje nalog in financiranje. V obdobju 2007-2013 Zavod prav tako izvaja
doloĉene aktivnosti prednostnih usmeritev OP ESS, vendar v dosti manjšem obsegu,
kot v prejšnjem obdobju. Zavod je v obdobju 2007-2008 izvajal programe APZ, ki so
se sofinancirani iz ESS po naĉelu n+2, kakor tudi nove programe iz OP ESS.
Zavod, kot agent MDDSZ, je konĉni upraviĉenec 11sredstev ESS, ki so namenjena za
izvajanje nalog in programov v skladu z NSRO, OP ESS ter smernicami lizbonske
strategije. Za izvajanje nalog in programov OP ESS sofinanciranih iz ESS Zavod
10

ISARR - Sistem ISARR je zasnovan za informacijsko podporo kljuĉnim procesom izvajanja razvojne
politike v drţavi: oblikovanju razvojnih programov, predhodnemu vrednotenju programov, izvajanju
projektov, spremljanju programov in projektov, vmesnem in konĉnem vrednotenju na programski ravni
in projektni ravni, poroĉanju, analizam in kontroli. ISARR podpira omenjene procese tako, da spremlja
fiziĉne doseţke (širši vidik razvoja) in doseţke na programski ravni (doseţke razvojnih programov) ter
soĉasno omogoĉa primerjavo naĉrtovanih finanĉnih vloţkov z dejanskimi na vseh ravneh (na
programski ravni, projektni ravni, v zvezi z viri financiranja, horizontalnimi vsebinami itd.). Sistem
ISARR je zasnovan modularno. Moduli, ki ga sestavljajo, izvajajo toĉno doloĉene funkcije v odnosu do
uporabnika,do sistema samega oziroma do drugih sistemov ali aplikacij (Košir, str. 1).
11
Upraviĉenec – V novem programskem obdobju se ne uporablja veĉ termin ˇkonĉniˇ ali ˇciljniˇ
upraviĉenec, temveĉ se v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike uporablja termin ˇupraviĉenecˇ katerega definicija je navedena v 3. ĉlenu Uredbe.
Kot upraviĉenec lahko nastopa vsakdo, ki je v funkciji prijavitelja operacije (ĉe gre za neposredno
potrditev operacije ali pa prijavitelja na javni razpis za izbor operacij, ĉe je instrument javni razpis):
neposredni proraĉunski uporabnik v vlogi upraviĉenca,
subjekt javnega ali zasebnega prava,
nevladne organizacije.
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uporablja instrumente kot so: javni razpisi, javna naroĉila, javna povabila ter
programi. Na podlagi navedenih instrumentov izbere izvajalce (podjetja, zavode,
delodajalce), ki bodo izvajali programe sofinancirane iz ESS (konĉne prejemnike
sredstev ESS). Konĉni prejemniki evropskih sredstev so veĉinoma izvajalci, ĉeprav
so prejemniki lahko tudi brezposelni in zaposleni, odvisno od posameznega
programa. Brezposelni je lahko prejemnik subvencije za samozaposlitev ter stroškov,
ki so specificirani v katalogu APZ.
RP in PU, ki jih poleg tehniĉne pomoĉi, izvaja Zavod (Tabela 9 v Prilogi) iz OP ESS
(3. RP Zavod ne izvaja):
1. RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
1.2 Usposabljanje in izobraţevanje za konkurenĉnost in zaposljivost
1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih moţnosti
2. RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
4. RP: Enake moţnosti in spodbujanje socialne vkljuĉenosti
4.1 Enake moţnosti na trgu dela in krepitev socialne vkljuĉenosti
5. RP: Institucionalna in administrativna usposobljenost.
5.2 Reforma institucij na trgu dela
˝V 5. RP se sredstva ESS namenjajo Zavodu za modernizacijo ter za upoštevanje
reform na podroĉju zaposlovanja, usposabljanja in vkljuĉevanja ter s spodbujanjem
razvoja partnerstva ˝(LP OP RĈV 2007).
1.2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost
Programi so namenjeni usposabljanju in izobraţevanju zaposlenih, skladno s politiko
razvoja ĉloveških virov v podjetjih, vzpostavitvi fleksibilnega trga dela z razvojem in
uvedbo razliĉnih shem usposabljanja (npr. »Job rotation12«) ter spodbujanjem
delodajalcev in delojemalcev k fleksibilnim oblikam zaposlitve. Poseben sklop
predstavljajo programi, namenjeni starejšim zaposlenim v okviru ukrepov Strategije
aktivnega staranja, kot tudi mladim v skladu s smernicami evropskega Pakta za
mlade. Aktivnosti se navezujejo na vzpodbujanje starejših k aktivnosti in kasnejšemu
izstopu iz trga dela, ter aktivnosti za spodbujanje prenosa znanja na mlajše
generacije v povezavi z delovnim upokojevanjem (povzeto iz OP ESS, 2008). Ciljne
skupine v tej PU so zaposleni, katerim so namenjeni programi. Konĉni prejemniki
sredstev ESS so podjetja in samostojni podjetniki, ki so/bodo vkljuĉili zaposlene v
programe usposabljanja in izobraţevanja.
Zavod, kot upraviĉenec sredstev ESS, je v okviru te RP pripravil javni razpis za
sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri vkljuĉevanju zaposlenih oseb v programe
usposabljanja in izobraţevanja. Javni razpis je namenjen podjetjem, ki so v skladu z
doloĉili javnega razpisa, da pridobijo sredstva za poveĉanje izobrazbene ravni,
12

Job rotation - Kroţno zaposlovanje vpeljuje (kot nakazuje ţe samo ime) kroţenje med delom in
usposabljanjem. Osnovni namen oz. ideja kroţnega zaposlovanja je omogoĉiti zaposlenim, da zaradi
usposabljanja zaĉasno zapustijo svoje delovno mesto, ob tem pa ostane proizvodni proces
neprekinjen. Tako zaposlenega, ki se usposablja, nadomesti (brezposelna) oseba zunaj podjetja, ki je
ustrezno usposobljena in lahko zaĉne takoj delovati v delovnem procesu podjetja. S tem pristopom
ostane število zaposlenih v podjetju nespremenjeno in na enaki kakovostni ravni, kar podjetju
omogoĉa nemoteno in konkurenĉno delovanje.
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usposobljenosti in temeljnih vešĉin zaposlenih. Poseben poudarek v teh
izobraţevanjih in usposabljanjih se namenja s podroĉja informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter podroĉju trajnostnega razvoja.
V Sloveniji obstaja premajhna prilagodljivost delodajalcev in posameznikov ter
premajhna sposobnost hitrega prilagajanja potrebam trga dela. S tem je povezana
potreba po veĉjem vlaganju v ĉloveški kapital in udeleţba zaposlenih, v
vseţivljenjsko uĉenje. Z zastavljenimi ukrepi se bodo izvajale zaĉrtane usmeritve
poveĉanja zaposljivosti z dvigom nivoja izobrazbe, usposobljenosti in temeljnih
vešĉin, predvsem za zaposlene.
1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
Aktivnosti so usmerjene k poveĉanju fleksibilnosti, konkurenĉnosti podjetij,
zaposlenih, spodbujanju regijske in sektorske mobilnosti, spodbujanju
samozaposlovanja, vzpostavitvi bolj fleksibilnega trga,... Programi s katerimi se bodo
izvajale nekatere dejavnosti so: pomoĉ pri samozaposlovanju, kjer je posebna
pozornost namenjena samozaposlovanju ţensk, zagotavljanje in vzpodbujanje delnih
in zaĉasnih oblik zaposlitve, dela na domu, inovativne oblike organizacije dela, ki
delodajalcu in delojemalcu omogoĉa veĉjo fleksibilnost kakor tudi vzpodbujanje
pridobivanja znanja in vešĉin, kar bo izboljšalo konkurenĉne prednosti zaposlenim
(povzeto iz OP ESS, 2008). Ciljne skupine so posamezniki (zaposleni, posamezniki v
izgubljanju zaposlitve, v primeru spodbujanja samozaposlovanja tudi brezposelne
osebe) ter gospodarski in javni sektor (podjetja, agencije, zbornice, zdruţenja,
zavodi,...), katerim pomaga Zavod s subvencijami za samozaposlitev na podlagi
zaposlitvenega naĉrta in Predloga za Subvencijo za samozaposlitev.
2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
PU je usmerjena k spodbujanju in podpori neaktivnim in brezposelnim, da aktivno
pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, se zaposlijo in ohranijo zaposlitev.
Aktivnosti so namenjene neposrednim investicijam na trgu dela in odpravljanju
kratkoroĉnih in drugih problemov na podroĉju zaposlovanja in trga dela.
Zavod v sklopu te PU izvaja programe, kot so Spodbujanje zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb, Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb,
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb preko javnih razpisov. V
letu 2009 je Zavod objavil javni razpis Zaposli.me. Ta razpis je namenjen veĉjim
ciljnim skupinam (teţje zaposljive brezposelne osebe, starejši, dolgotrajno
brezposelni, iskalci prve zaposlitve). Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb. Delodajalci, ki zaposlijo takšno
osebo za veĉ kot eno leto so upraviĉeni do subvencije za zaposlitev le-te.
4.1 Okrepitev socialne vključenosti in boj proti diskriminaciji
Namen je promoviranju, osvešĉanju javnosti in odpravljanju predsodkov in omejitev,
ki se pojavljajo v zvezi z zaposlovanjem ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelne,
starejše od 50 let in mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in ostale
funkcionalno ovirane osebe, pripadnike etniĉnih skupin, begunce, bivše kaznjence,
odvisnike in zdravljene odvisnike, Rome, migrante ter ţenske) na trgu dela. Ţelja je
organiziran, specifiĉen in celovit pristop k odpravljanju problematike in dostopnosti do
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zaposlitve za navedene ciljne skupine, kar se lahko izvede z zagotavljanjem socialne
vkljuĉenosti ciljnih skupin, z zagotavljanjem dostopa do zaposlitve in usposabljanja v
celotnem aktivnem obdobju, z ustvarjanjem moţnosti in spodbujanjem opravljanja
prostovoljnega druţbeno koristnega dela v nepridobitnih dejavnostih (informacije,
usposabljanje), spodbujanje (delovne) aktivnosti, z razvojem javno zasebnega
partnerstva na podroĉju izvajanja storitev socialnega varstva in posredovanja del s
ciljem pluralizacije, uĉinkovitosti in boljše ponudbe storitev, razvoj in uvajanje novih
programov in storitev za skrb otrok in starejših odvisnih oseb, priprava in izvedba
socialnih projektov povezovanja druţinskega in poklicnega ţivljenja, z zagotovitvijo
pravne ureditve socialnega podjetništva ter pogoje za njegov razvoj in njegovo
financiranje ter management, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje
zaposlovanja, predvsem v storitvenih dejavnostih in neprofitnem, nevladnem sektorju
ter s tem širjenje mreţe ter razvoj novih oblik socialnih, socialno-varstvenih in drugih
(povzeto iz OP ESS, 2008).
5.2 Reforma institucij na trgu dela
RP opredeljuje dejavnosti poveĉanja in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti in
uĉinkovitosti javne administracije in storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Namen reform je, da bodo dejavnosti povezane z izboljšanjem kvalitete storitev
institucij na trgu dela, z vzpostavitvijo informacijskega sistema v podporo kvaliteti
storitev in spremljanju, vrednotenju, podpori, koordinaciji, dialogu med javnimi in
zasebnimi akterji, zmanjšanju administrativnih obremenitev in papirnatega poslovanja
javnih institucij (Zavoda za zaposlovanje, Centra za socialno delo ipd.), s
poveĉanjem zmogljivosti izvajanja, kot je: usposabljanje zaposlenih v relevantnih
institucijah, socialni partnerji, nevladne organizacije in podobno. Posebne aktivnosti
bodo namenjene razvoju partnerstva in sodelovanja med institucijami na trgu dela,
podpori socialnega partnerstva in nevladnemu sektorju za njihovo usposobljenost in
vkljuĉitev v pripravo in spremljanje izvedbe programov in politik. Vse to pa bo
mogoĉe doseĉi z modernizacijo Zavoda RS za zaposlovanje, regionalizacijo Centrov
za socialno delo in mobiliziranjem reform na podroĉju zaposlovanja, usposabljanja in
vkljuĉevanja, s spodbujanjem razvoja partnerstva (networks) relevantnih akterjev na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni(povzeto iz OP ESS, 2008).
Zavod je v skladu s prenovljeno Lizbonsko strategijo in sprejetim Okvirom
gospodarskih in socialnih reform za poveĉanje blaginje v Sloveniji v sodelovanju z
MDDSZ intenzivno pristopil k reševanju ciljev modernizacije Zavoda. Cilj te
modernizacije je izboljšati uĉinkovitost dela, predvsem na podroĉju osebne
obravnave brezposelnih oseb in posredovanja zaposlitve. Kljuĉnega pomena
modernizacije Zavoda naj bi bila reorganizacija s poveĉanjem števila svetovalcev
zaposlitve in njihova usposobljenost, usmerjanje k delodajalcem ter intenzivnejše
sodelovanje s socialnimi partnerji na lokalni in centralni ravni.
Obmoĉne sluţbe Zavoda prednostno vkljuĉujejo v aktivnosti tiste ciljne skupine, ki so
glede na število in strukturo brezposelnih oseb na doloĉenem podroĉju posebej
ogroţene, lahko pa se ciljne skupine tudi omejijo skladno s potrebami trga dela v
lokalnem okolju. Brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu se lahko vkljuĉijo v
programe, ki jih sofinancira ESS. Zavod vkljuĉuje brezposelne osebe v program po
merilih APZ in na podlagi individualnega zaposlitvenega naĉrta. Preden se vkljuĉi
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brezposelna oseba v program je potrebno opraviti postopek ugotavljanja smiselnosti
sodelovanja brezposelne osebe v programu. Zaposlene osebe se v programe APZ
lahko vkljuĉujejo na podlagi sprejetega projekta delodajalca, kadar gre za zaposlene
v postopku izgubljanja zaposlitve.

4.5 FINANČNI VIRI
˝Financiranje Zavoda je potekalo na podlagi Pogodbe o financiranju strokovnih nalog
in delovanja Zavoda, Aneksov in rebalansov sklenjenimi z MDDSZ. Financiranje je
potekalo tudi skladno z doloĉili Poslovnega naĉrta Zavoda za posamezno leto.
Vzporedno z proraĉunskimi sredstvi si Zavod zagotavlja še dodatne vire financiranja.
Dodatni viri so: nepremiĉninski prihodki, prihodki od obresti, prihodki od najemnin,
prihodki doseţeni z izdajanjem delovnih dovoljenj, prihodki od prodaje na trgu kakor
tudi prihodki na osnovi mednarodnih projektov, kot: projekti Phare CBC, Phare 3000,
ISM projekti, EQUAL projekti, Leonardo da Vinci, EURES, PROMO,
CARDS,...˝(ZRSZ, 2008). ˝Financiranje iz evropskih skladov je zastavljeno tako, da
drţave prejemnice ob zaĉetku sedemletnega finanĉnega obdobja dobijo predplaĉilo v
višini doloĉenega odstotka od celotne vrednosti sredstev, ki drţavi pripadajo za
izvajanje programov oziroma projektov strukturnih skladov, Kohezijskega sklada in
Programa razvoja podeţelja. Ta sredstva lahko drţava ĉlanica uporablja in s tem
premosti finanĉno breme, dokler EK ne zaĉne s povraĉilom sredstev na podlagi
zahtevkov za ţe realizirana izplaĉila konĉnim prejemnikom. Med leti od 2004 do 2006
je Republika Slovenija za te namene prejela skupno 103,2 mio. EUR predplaĉil.
Slovenija je prejela predplaĉila za izvajanje pomoĉi, vendar je v skladu z veljavno
nacionalno zakonodajo ta sredstva hranila na podraĉunih pri Banki Slovenije,
obenem pa je za izplaĉevanje sredstev konĉnim prejemnikom zalagala sredstva iz
drţavnega proraĉuna˝ (RSRS, 2007).
Leta 2004 je Slovenija financirala dejavnosti druge prednostne naloge EPD iz
sredstev drţavnega proraĉuna. Zavod, kot konĉni upraviĉenec in odgovorni nosilec
proraĉunske predpostavke MDDSZ, je moral pripraviti, preveriti in potrditi dokumente
za povraĉilo sredstev, kakor tudi zagotoviti revizijsko sled na vseh ravneh. MDDSZ je
pripravilo zahtevek za povraĉilo sredstev ESS, na podlagi preverjenih in usklajenih
podatkov o izvedenih projektih in kategorijah stroškov, ki jih je pripravil Zavod.
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5 UKREPI DRUGE PREDNOSTNE NALOGE, KI JIH JE IZVAJAL
ZAVOD
Ukrepi podpirajo izvajanje ciljev ESZ v Sloveniji in so rezultat usklajevanj in razprav
med posameznimi podroĉji politik oziroma resorjev in socialnimi partnerji. Zavod je,
na podlagi pogodbe z MDDSZ ,izvajalec treh ukrepov druge prednostne naloge:
Ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
Ukrep 2.2 Pospeševanje socialnega vkljuĉevanja,
Ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
Za izvedbo programov, financiranih iz ESS, je bilo potrebno pripraviti nove podlage in
dokumentacije Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v RS. Posebna
pozornost je namenjena enakosti med spoloma, lokalnim in regijskim potrebam ter
drugim horizontalnim politikam kot so informacijska in komunikacijska tehnologija
(IKT), okoljska politika in druge.

5.1 INSTRUMENTI IZVAJANJA UKREPOV ESS
˝Izvajalec ukrepov APZ je Zavod, ki z vidika strukturnih skladov nosi vlogo konĉnega
upraviĉenca, vlogo konĉnega prejemnika teh sredstev pa imajo delodajalci in
brezposelne osebe, ki se pri Zavodu vkljuĉujejo v posamezne ukrepe APZ˝(MF,
2006)(Slika 1).Ukrepi ESS se izvajajo z dvema ali tremi vrstami instrumentov:
javni razpis za izbor projekta
javni poziv ali
program kot zbir vsebinsko enakih projektov
JAVNI RAZPIS – na njegovi podlagi se izbirajo lokalni zaposlitveni programi in
podjetja za sofinanciranje izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih. Zavod na
podlagi javnih razpisov izbira usposobljene izvajalce, ki izvajajo pripravo na
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) za
brezposelne osebe, registrirane na MDDSZ.
JAVNI POZIV OZ. JAVNO POVABILO – z njimi se zbirajo ponudbe na podlagi
javnega naroĉila. Vodi se skladno z doloĉbami pravilnika, ki ureja postopke za
izvrševanje proraĉuna, in uredbe, ki ureja izvajanje postopkov porabe sredstev
strukturne politike. Objavi se na spletnih straneh Zavoda. Strokovne komisije
obravnavajo predloţene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe
razpoloţljivih finanĉnih sredstev. Zavod sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki
izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponujeni program ustreza
potrebam brezposelnih oseb v regiji njegovega poslovanja. Delodajalcu, katerega
ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o izboru v roku, doloĉenem v javnem
povabilu, pošlje tudi pogodba in poziv k njenemu podpisu (Ur. l. RS št. 2/06, ĉl. 69.b).

34

PROGRAMI – instrument programa pomeni, da sredstva, namenjena za ukrep niso
razpisana. Posamezniki se vkljuĉujejo v programe: izobraţevanje, usposabljanje, v
programe poti do vkljuĉenosti, pomoĉi za zaposlovanje in spodbude za usposabljanje
ter pomoĉi pri usposabljanju podjetij, vse te programe izvaja Zavod.

5.2 UKREP 2.1 RAZVOJ IN KREPITEV AKTIVNIH POLITIK TRGA DELA
Namen ukrepa je bil prepreĉevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih, odraslih,
ţensk ter starejših brezposelnih z zgodnjim ukrepanjem, kot je izobraţevanje,
informiranje, motiviranje in usposabljanje in ponovna vkljuĉitev na trg dela.
Zavod je na podlagi javnega razpisa izbral programe in izvajalce programov, ki so bili
v skladu s potrebami zaposlitvene politike. Programi, iz ukrepa, so bili namenjeni
brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu, zaposlenim v podjetjih v
prestrukturiranju in podjetjem. Ciljne skupine so se podrobno opredelile v katalogu
APZ.
Ukrep Razvoj aktivnih politik zaposlovanja je sestavljen iz dveh aktivnosti (2.1.1
Usposabljanje namenjeno poveĉanju usposobljenosti brezposelnih in 2.1.2
Izobraţevanje brezposelnih), ki se delita na štiri podaktivnosti in dalje na
projekte13(Tabela 11 v Prilogi). Ukrep 2.1 je sestavljen iz štirih podaktivnosti:
Programi institucionalnega usposabljanja,
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja,
Formalno izobraţevanje in
Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Leta 2004 je Zavod izvajal Program institucionalno izobraževanje skozi projekte APZ:
Pomoč pri načrtovanju poklicne poti,
Klubi za iskanje zaposlitve ter
Programi izpopolnjevanja in usposabljanja.
Sprva je Zavod izvajal Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve kot je
bilo predvideno v Programu APZ 2004. MDDSZ je istega leta sprejelo sklep (št. 114011/03-020 dne 7.7.2004) o spremembi Programa APZ 2004. Ena izmed sprememb
je bila sprememba o financiranju Programa izpopolnjevanja in usposabljanja ter
programa Klub za iskanje zaposlitve, katerima so se omogoĉila sredstva ESS.
Programi so bili namenjeni brezposelnim in zaposlenim osebam, ki so v postopku
izgubljanja zaposlitve ter so se izvajali eno leto. Leta 2004 je bilo v programe
vkljuĉeno okoli 2.030 oseb (43% od naĉrtovanih vkljuĉitev). V program
Izpopolnjevanja in usposabljanja je bilo najveĉ vkljuĉenih (okoli 900 brezposelnih). V
letu 2005 ni bilo novih vkljuĉitev v programe iz leta 2004. Zavod je z Programom APZ
2005 zaĉel izvajati novi program Informacijski centri iskalcev zaposlitve, katerega
namen je bil, da udeleţenci pridobijo:
usposobljenost in znanje na podroĉju nastopanja na trgu dela,
13

Posamezen instrument v sklopu ukrepa predstavlja projekt oz. program.
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temeljne vešĉine za aktivno iskanje zaposlitve,
informacije o moţnosti izobraţevanj in zaposlovanja ter
motivacijo in usposobljenost za iskanje zaposlitve.
Na podlagi javnega razpisa so bili izbrani izvajalci, ki jih je prvo leto bilo 26
(informacijskih centrov), z 2.078 vkljuĉenimi brezposelnimi osebami (skoraj 99% od
naĉrtovanih), od tega je bilo 63% ţensk in 67% iskalcev prve zaposlitve (horizontalne
prednostne naloge). Leta 2006 ni bilo novih vkljuĉitev, potekala so samo plaĉila iz
obveznosti, ki jih je Zavod prevzel s pogodbami sklenjenimi s konĉnimi prejemniki
sredstev v letu 2005.
V sklopu Usposabljanje na delovnem mestu in integriranimi programi usposabljanja
za brezposelne je Zavod izvajal program Usposabljanje na delovnem mestu vsa tri
leta. Program je bil namenjen poveĉanju zaposljivosti brezposelnih oseb, s pomoĉjo
katerega bi se:
zvišala usposobljenost brezposelnih,
zmanjšale ovire za zaposlitev ter
poveĉal poklicni razvoj posameznika.
Program je bil pomoĉ delodajalcem pri zagotavljanju ustrezno usposobljenih
delavcev in priloţnost, da lahko svojega bodoĉega delavca usposobi v skladu s
potrebami podjetja za konkretno delovno mesto. Zavod je z javnim pozivom pozval
delodajalce, da se prijavijo s programi usposabljanja, ki so potekali od 1 do 6
mesecev. To je bil najveĉji odobreni projekt v katerega je bilo prvo leto vkljuĉeno
1.330 brezposelnih (75% veĉ od predvidenih) in naslednje leto 1.565 brezposelnih
(63% od predvidenih) pri 883 izvajalcih. Od javnega poziva delodajalcem za obdobje
2006-2007, se je vkljuĉilo v programe 10.457 brezposelnih oseb (skoraj 100%) (56%
ţensk), pri 1.244 izvajalcih. Program se je izvajal tudi leta 2008 v okvirju EPD.
Zavod je v sklopu APZ izvajal aktivnost Izobraževanje brezposelnih, katera se je
izvajala s Programom 10.000+. Projekti/programi so:
Formalno izobraţevanje in
Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).
S projektom Formalno izobraževanje se je omogoĉilo brezposelnim osebam
vkljuĉitev v javno veljavne programe, katerih cilj je dvig izobrazbene ravni in
usposobljenosti. Namen projekta je bil zvišanje zaposljivosti in zaposlitvenih
moţnosti ter s tem zmanjševanje neskladij na trgu dela. V programe so se vkljuĉevali
brezposelni na podlagi zaposlitvenega naĉrta ter v skladu s Programom 10.000+ za
tekoĉe šolsko leto, ki sta ga sprejela Vlada RS in MŠŠ. Zavod je izbral na osnovi
ponudbe izobraţevalno organizacijo, ki je izvajala izobraţevanje na podlagi
individualne vkljuĉitve. Izvajana ukrepa je bilo vezano na tekoĉe šolsko leto. 20042005 je bilo v programe vkljuĉeno 3.945 brezposelnih (86% od predvidenih),
naslednje leto 3.074 (67%) (63% ţensk in 65% iskalcev prve zaposlitve) ter leta 2006
1.131 brezposelnih (27%) (52,5% ţensk in 96% iskalcev prve zaposlitve). Tako
majhna vkljuĉitev je bila zaradi pozne priprave pravnih podlag. Leta 2007 se je v
programe vkljuĉilo še 2.898 udeleţencev pri 136 izvajalcih. V šolskem letu
2006/2007 je bilo v programe vkljuĉenih 4.029 brezposelnih oseb (66%) (63,3%
ţensk in 40,5% iskalcev prve zaposlitve).
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Program NPK je uradno priznana usposobljenost za opravljanje doloĉenega poklica
ali sklopa nalog v okviru poklica na doloĉeni ravni zahtevnosti. Namenjen je bil dvigu
in poveĉanju usposobljenosti in zaposljivosti brezposelnih brez poklicne izobrazbe.
Udeleţenci so se vkljuĉevali v priprave ugotavljanja in potrjevanja ter preverjanja in
potrjevanja NPK. Na podlagi pridobljenega potrdila (certifikata) lahko izkazujejo
katera znanja in spretnosti obvladajo. V šolskem letu 2004-2005 je bilo 23 vkljuĉitev
(3,8% predvidenih), naslednje leto je bilo vkljuĉenih 131 oseb (5% predvidenih) (43%
ţensk) vendar se je izvajal kot samostojni program NPK. Tako nizka udeleţba je bila
zaradi pozne pridobitve pravnih podlag za izvedbo aktivnosti, pomanjkanje
izvajalcev. V letu 2006-2007 je bila vkljuĉeno 3.040 oseb (54% naĉrtovane
udeleţbe)(27% ţensk).
V obdobju 2004-2006 je bilo v ukrep Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela
vkljuĉenih 22.436 brezposelnih oseb, od tega 13.150 ţensk, kar predstavlja 58,6%
vseh vkljuĉenih oseb in spoštuje horizontalno prednostno nalogo – enakopravnost
med spoloma (Tabela 12 v Prilogi).

5.2.1 Sredstva ESS namenjena za izvedbo
V letih 2004-2006 so se izvajali štirje sofinancirani projekti ESS v tem ukrepu. Za
izvajanje ukrepov je bilo namenjenih 7.012 mio SIT (75% EU + lastna udeleţba), leta
2008 pa samo še 27,1 mio EUR (6.500 mio SIT). Sredstva so bila prerazporejena
med ukrepi znotraj sklada (ESS) zaradi uspešnejšega ĉrpanja.
Za programe sofinancirane iz ESS, v ukrepu 2.1, je bilo leta 2004 namenjeno 1.346
mio SIT, naslednja leta pa 3.367 mio, 2.459 mio in 537 mio SIT (Tabela 14 v Prilogi).

5.2.2 Uspešnost porabe sredstev ESS
V letu 2004 je bilo najveĉ sredstev (479 mio SIT) dodeljenih programu Usposabljanje
na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja brezposelnih in v istem letu
izplaĉanih 222 mio SIT. Naslednja leta se je namenilo 1.308 mio SIT , 1.128 mio SIT
in za obdobje 2007-2008 537 mio SIT. Konec leta 2006 je bilo 957 mio SIT izplaĉanih
iz proraĉuna, za pogodbe iz leta 2006. Leta 2007 so se izvedla izplaĉila (582 mio
SIT) na osnovi pogodb iz leta 2005 (389 mio SIT) in 2007 (193 mio SIT) (Graf 3 v
Prilog). Na podlagi EPD in PD je bilo za projekt Usposabljanje na delovnem mestu in
integrirani programi usposabljanja brezposelnih namenjeno 3.453 mio SIT, izplaĉano
1.761 mio SIT (51% realizacija sredstev).
Najveĉji projekt v tem ukrepu je bil projekt Formalno izobraţevanje, kateremu je bilo
namenjeno 1.376 mio SIT za šolsko leto 2004/2005, ter 1.375 mio SIT in 1.050 mio
SIT za naslednji šolski leti. Leta 2004 je bilo izplaĉanih 191 mio SIT ter v naslednjem
letu 1.259 mio SIT na podlagi podpisanih pogodb za leti 2004 in 2005. V šolskem letu
2006/2007 se je izplaĉalo izvajalcem 742,7 mio SIT za izvajanje projekta. Naslednje
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leto ni bilo novih vkljuĉitev, izvajala so se samo izplaĉila, za podpisane projekte iz
leta 2005 in 2006, v višini 548,44 mio. SIT (Graf 3 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je
bilo za projekt Formalno izobraţevanje namenjeno 3.801 mio. SIT, kar je bilo najveĉ
v tem ukrepu (Slika 2) in izplaĉano 2.741 mio SIT. Realizacija tega projekta iz
finanĉne plati je bila 72%.
Slika 2: Sredstva ESS namenjena podaktivnostim ukrepa Razvoj in krepitev
aktivnih politik trga dela, ki jih je izvajal Zavod

Vir: Tabela 13 v Prilogi
Programi Institucionalnega izobraţevanja, sofinancirani iz ESS, so se izvajali do
porabe predvidenih sredstev (prvi dve leti). Sprva so se izvajale tri oblike
usposabljanja: Pomoĉ pri naĉrtovanju poklicne poti, Klubi za iskanje zaposlitve ter
Izpopolnjevanje in usposabljanje, naslednje leto pa samo novi program Informacijski
centri iskalcev zaposlitve (Tabela 11 v Prilogi). Leta 2004 je bilo tem programom
namenjeno okoli 400 mio SIT. Zaradi formalnih in pravnih osnov so se ti programi
priĉeli izvajati šele v septembru 2004. Tega leta se je izplaĉalo okoli 111 mio SIT
(27,7%). Naslednje leto se je namenilo dodatnih 214 mio SIT ter izplaĉalo za leti
2004 in 2005, 540,37 mio SIT (Graf 3 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je bilo za
projekt Institucionalno izobraţevanje namenjeno 614 mio SIT in izplaĉano 111 mio
SIT. Glede na razpisana in porabljena sredstva so bili ti programi najbolje realizirani
(91%).
Programi NPK so se izvajali vsa leta (2004-2006). Sprva v okvirju Programa 10.000+,
kasneje (leta 2005) je postal samostojni program NPK. Prvo leto je bilo namenjeno
150 mio SIT, zaradi nizke vkljuĉitve (3.8%) v programe je bilo tudi izplaĉil za 753.096
SIT. V naslednjem letu je postal NPK samostojen program (470 mio SIT). Na podlagi
podpisanih pogodb je bilo v tem letu izplaĉano okoli 35 mio SIT. S prerazporeditvijo
sredstev med programi je Vlada, leta 2006, temu projektu namenila 281 mio SIT, ki
so se 68,6% realizirala (193 mio SIT). Naslednjo šolsko leto 2006-2007 se ti
programi niso veĉ sofinancirali iz sredstev ESS, izvajala so se samo izplaĉila za
obveznosti pogodb iz 2005 (70 mio SIT). Za projekt NPK je bilo na podlagi EPD in
PD namenjeno 901 mio SIT od tega izplaĉano 298 mio SIT (33% realizacija).
V obdobju 2004-2006, na podlagi EPD in programov APZ, je bilo najveĉ sredstev
dodeljeno programu Formalno izobraţevanje (Graf 1), ki se je izvajal celo obdobje
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2004-2006 ter leta 2007 in 2008, na podlagi EPD. Programi institucionalnega
izobraţevanja so bili realizirani skoraj v celoti, sledita mu programa Formalno
izobraţevanje (71%) ter Usposabljanje na delovnem mestu (51%), najslabša
realizacija sredstev je bila pri programu NPK (33 %) (Graf 1).
Graf 1: Realizacija sredstev ESS v ukrepu Razvoj in krepitev aktivnih politik
trga dela v obdobju 2004-2008 po projektih (v mio SIT)

Vir: Letna poroĉila ZRSZ (2004, 2005, 2006 2007)

5.3 UKREP 2.2 POSPEŠEVANJE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA
Namen tega ukrepa je bilo ponovno vkljuĉevanje ljudi s posebnimi potrebami in
teţavami na trg dela. Prednost pri sodelovanju v ukrepu so imeli invalidi, starejši,
etniĉne skupine in mladi odrasli, ki so opustili šolanje. Eno izmed kljuĉnih naĉel v tem
ukrepu je spodbujanje enakosti med spoloma (horizontalna prednostna naloga). Ta
ukrep dopolnjuje tudi druge ukrepe v okviru te prednostne naloge, predvsem tiste, ki
so namenjeni brezposelnim osebam.
Zavod je javno povabil izvajalce programov, da lahko na podlagi pripravljenih
programov kandidirajo za sredstva ESS. Izvajalci programov PUM in Delovna
vkljuĉenost invalidov so morali bili v skladu z razpisanimi zahtevami.
Delodajalci/izvajalci, odvisno od programa, so postali konĉni prejemniki sredstev
ESS, s podpisi pogodb za izvajanje programov z Zavodom. Pri programih
usposabljanja na delovnem mestu so konĉni prejemniki izvajalci ter udeleţenci
programa – brezposelne osebe – ciljne skupine doloĉene v katalogu APZ za
posamezno leto.
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Ukrep Pospeševanje socialne vkljuĉenosti se je izvajal z dvema aktivnostima ( 2.2.1
Pot do vkljuĉenosti) ter 2.2.2 Pomoĉ pri zaposlovanju), ki sta se razdelili na tri
podaktivnosti v letu 2004 in šest podaktivnosti v naslednjih letih ter enakim številom
programov /projektov (Tabela 15 v Prilogi). V Ukrepu 2.2 so podaktivnosti:
Pot do vkljuĉenosti,
Programi delovne vkljuĉenosti invalidov,
Spodbujanje prehajanja osebnega dopolnilnega dela v redne oblike
zaposlovanja,
Pomoĉ pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk,
Projekti netrţnih zaposlitvenih programov,
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za
invalide ter
Usposabljanje na delovnem mestu v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih.
Zavod je v letu 2004, izvajal v ukrepu 2.2 samo prvi dve podaktivnosti /projekta, s
tem, da se projekt Spodbujanje prehajanja osebnega dopolnilnega dela v redne
oblike zaposlovanja ni izvajal. ˝Program se je v letu 2004 razvijal in testiral in glede
na rezultate testiranja se je izkazalo, da program iz razliĉnih razlogov ni uresniĉljiv,
zato se v letu 2004 ni izvajal˝ (Letno poroĉilo EPD 2004, 2005, str. 69).
Leta 2004 se je izvajala podaktivnosti Pot do vključenosti s programoma APZ:
Projektno uĉenje za mlajše odrasle – PUM
Delovna vkljuĉenost invalidov
V letu 2004 je Zavod, kot sofinanciran program ESS, zaĉel izvajati Projektno učenje
za mlajše odrasle (PUM). PUM je namenjen spodbuditvi mladih brezposelnih oseb
(do 26 let), ki so opustile šolanje, da se vrnejo v izobraţevanje ali se zaposlijo.
Izvajalci so se izbirali na podlagi javnega razpisa MDDSZ in kriterijev MŠŠ.
Posebnost tega projekta je da stroške izvajalcev krije MŠŠ, stroške udeleţencev pa
Zavod vendar se oboje sofinancira s sredstvi ESS. Zavod, kot izvajalec projekta, je v
šolskem letu 2004-2005 vkljuĉil v programe 210 oseb (100%), od tega 100 ţensk
(45,5%) in 183 (91,9%), brezposelnih brez poklicne ali strokovne izobrazbe, mlajših
od 26 let. Naslednje šolsko leto 199 oseb (99,5%), 71 ţensk (35,5%) in 187
udeleţencev je bilo brez poklicne ali strokovne izobrazbe. Zaradi pozno pripravljenih
pravnih podlag se je v programe PUM 2006/2007 zaĉelo vkljuĉevanje šele konec leta
2006 in pospešeno nadaljevalo v zaĉetku leta 2007. V tem šolskem letu je bilo
vkljuĉenih 134 oseb (89,3%), 61 ţensk (45,5%) in 124 brez poklicne ali strokovne
izobrazbe. Prav tako so se v letu 2007/2008 sofinancirali programi PUM iz sredstev
ESS, s tem, da v tem šolske letu niso bili namenjeni zgolj mlajšim od 26 let, temveĉ
tudi brezposelnim osebam, ki so postali preseţni delavci zaradi poslovnih razlogov in
brezposelnim osebam, s poklicno ali strokovno izobrazbo vendar na tem podroĉju ne
morejo dobiti zaposlitve in so prijavljene na Zavodu veĉ kot leto.
V sklopu APZ 2004 je Zavod izvajal Programe delovne vključenosti invalidov, katerim
je bila dodeljena pomoĉ ESS. Zavod je na podlagi javnega razpisa v letu 2003 (Ur. l.
RS, št. 106/02) sklenil pogodbe z izvajalci za izvajanje programov delovne
vkljuĉenosti. Izvajalci, izvajalci izbrani leta 2003 so tudi v letu 2004 izvajali programe.
˝Programi so namenjeni posebni skupini invalidnih oseb, ki se zaradi oviranosti in
posebnih potreb ne morejo dovolj usposobiti za zaposlitev pod rednimi pogoji in ki se
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v procesu rehabilitacije niso mogli dovolj usposobiti za zaposlitev v obiĉajnem
delovnem okolju, zato v procesu vkljuĉevanja v širše socialno in delovno okolje
potrebujejo posebne - prilagojene oblike dela in vodenja. Cilj programa je
usposobitev invalida za vkljuĉitev v zaposlitev v skladu z njegovimi sposobnostmi,
znanji in zmoţnostmi ˝(Ţebovec, str. 4). V programih se je, leta 2004, 290
brezposelnih (invalidnih) oseb (98%) usposabljalo, pripravljalo, pridobivalo delovne
spretnosti in vešĉine ter se vkljuĉevalo v delovno in širše socialno okolje.
Vlada RS je konec leta 2005 sprejela spremembe in dopolnitve Programa ukrepov
APZ 2005. Z Rebalansom proraĉuna RS za leto 2005 so se poveĉala razpoloţljiva
sredstva na proraĉunskih postavkah ESS in lastne udeleţbe.
Zavod je na podlagi sprememb in dopolnitev Programa ukrepov APZ 2005 ter
proraĉuna RS zaĉel izvajati dodatne aktivnosti:
Pomoĉ pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk,
Projekti netrţnih zaposlitvenih programov,
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za
invalide ter
Usposabljanje na delovnem mestu v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih.
Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk je bila namenjena ţenskam,
ki so bile prijavljene na Zavodu, veĉ kot dve leti, kot brezposelne osebe ali vkljuĉene
v lokalne zaposlitvene programe – javna dela, da se ponovno delovno vkljuĉijo in
poveĉajo zaposlitvene moţnosti. Na podlagi javnega razpisa je Zavod izbral ustrezne
delodajalce, ki so biti nepridobitno usmerjeni s sedeţem v obmoĉju, kjer je bila
brezposelnost veĉja od povpreĉja. Prvo leto se je v okviru tega projekta zaposlilo 183
ţensk (52%) in naslednje leto 229 dolgotrajno brezposelnih ţensk pri 234 izvajalcih.
Leta 2007 ni bilo novih vkljuĉitev, ker so bila sredstva ţe porabljena.
Projekte netržnih zaposlitvenih programov je Zavod zaĉel prviĉ izvajati v letu 2005,
katerega namen je bil poveĉati zaposlitvene moţnosti in prepreĉevanje socialne
izkljuĉenosti dolgotrajno brezposelnih oseb, brezposelnih mladih, etniĉnih skupin
(Romov) ter drugih brezposelnih (rehabilitiranih zapornikov, odvisniki, ţrtev nasilja in
druge brezposelne osebe z ovirami pri zaposlovanju). Na podlagi javnega razpisa, je
Zavod izbral nepridobitne izvajalce, kateri so dobili subvencije za zaposlitev
brezposelnih (ciljnih skupin). Izvajalci programa so bili tudi konĉni prejemniki sredstev
ESS. Prvo leto se je zaposlilo 21 dolgotrajno brezposelnih oseb (11%), drugo leto 56
brezposelnih oseb (53%) ter leta 2007 104 brezposelne osebe.
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide je
bil program, ki ga je Zavod izvajal, da se v delovno okolje ponovno vkljuĉil
brezposelne invalide, osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali upadom
delovne sposobnosti, za katere je znaĉilno, da njihova znanja, vešĉine, spretnosti in
delovne izkušnje ne omogoĉajo neposredne zaposlitve. ˝Z aktivnostjo se oseba
vkljuĉi v delovne procese na konkretnem delovnem mestu ali podroĉju pri
delodajalcu, z namenom usposabljanja za konkretno delo ter se omogoĉi njena
zaposlitev˝(ZRSZ,2006). Izvajalci so bili izbrani na podlagi javnega poziva Zavoda in
posredovanih programov. Udeleţenci (brezposelni) in izvajalci/delodajalci so postali s
podpisom pogodbe z Zavodom o izvajanju tega projekta konĉni prejemniki sredstev
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ESS. Prvo leto je bilo vkljuĉenih 29 brezposelnih oseb (10%), od tega 76% ţensk in
66% iskalci prve zaposlitve pri 9 izvajalcih. Zaradi tako nizke udeleţbe je bil sprejet
popravek APZ za leto 2005. Naslednje leto se je pri 29 novih izvajalcih/delodajalcih
vkljuĉilo v programe 92 brezposelnih oseb (56%). Zaposlitvena rehabilitacija se je
tega leta zaĉela izvajati preko Sklada za pospeševanje zaposlovanja invalidov.
Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih je bil
program namenjen brezposelnim osebam z zaposlitveno oviranostjo, upadom
delovne sposobnosti (in niso invalidi) ter invalidom za katere je znaĉilno, da njihova
znanja, vešĉine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogoĉajo neposredne zaposlitve.
˝Aktivnost je bila usmerjena v poveĉanje usposobljenosti in zaposljivosti ter
izenaĉevanje njihovih moţnosti na trgu dela s pomoĉjo usposabljanja na delovnem
mestu v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih˝(ZRSZ,2006). Izvajalce je izbral Zavod na
podlagi javnega povabila in poslanih programov. Pri 21 izvajalcih se je prvo leto
vkljuĉilo 156 udeleţencev (29% veĉ od predvidenega), naslednje leto 108
udeleţencev (66%) in leta 2007 ni bilo novih vkljuĉitev.
V zasnovi EPD (horizontalne prednostne naloge) je bilo predvideno, da bo v
programe vkljuĉenih vsaj polovica ţensk. Leta 2004 je bilo v programe vkljuĉeno 222
ţensk (55,8%), naslednje leto 409 (66,9%), 377 (66,5) in leta 2007 129 ţensk
(54,2%)(Tabela 16 v Prilogi). Pri vkljuĉevanju invalidov je bil cilj tega ukrepa najmanj
50% udeleţba invalidov. Leta 2005 je bilo vkljuĉenih 73 invalidov (46,8%) in
naslednje leto nekoliko nad 50%.

5.3.1 Sredstva ESS namenjena za izvedbo
V letih 2004-2008 se je izvajalo šest programov/projektov ukrepa 2.2, ki so bili
sofinancirani iz ESS. Za ukrep 2.2 je bilo namenjeno 2.338 mio SIT (EU+lastna
udeleţba), leta 2008 so bila zniţana na 2.069 mio SIT. Sredstva so bila
prerazporejena med ukrepi sklada (ESS) zaradi uspešnejšega korišĉenja.
Za programe/projekte ukrepa 2.2 je bilo prvo leto namenjeno 260 mio SIT, drugo
1.123 mio SIT, tretje 1.122 mio SIT ter leta 2007 1.003 mio SIT (Tabela 17 v Prilogi).

5.3.2 Uspešnost porabe sredstev ESS
Leta 2004 sta se izvajala projekta Program PUM in Program delovne vkljuĉenosti
invalidov.
Programu delovne vkljuĉenosti invalidov se je leta 2004 namenilo 211 mio SIT in
istega leta izplaĉalo izvajalcem za 191 mio SIT in 20 mio SIT v naslednjem letu (Graf
4 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je bilo za izvajanje projekta Program delovne
vkljuĉenosti invalidov namenjeno 211 mio SIT in izplaĉano 211 mio SIT (skoraj 100%
realizacija).
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Zavod je leta 2004 zaĉel izvajati projekt PUM, kateremu je bilo za šolsko leto
2004/2005 namenilo 104 mio SIT. Programi so se zaĉeli izvajati šele v jesenskih
mesecih, zaradi ĉesar je bila realizacija niţja od naĉrtovane. Za naslednje šolsko leto
se je zaradi tega namenilo manj sredstev kot preteklo (58 mio SIT) in izvajala so se
izplaĉila udeleţencev in izvajalcev na podlagi podpisanih pogodb iz leta 2004 (22 mio
SIT). V šolskem letu 2006/2007 se je PUM-u namenilo 37 mio SIT in izplaĉalo za 20
mio SIT. Leta 2007/2008 ni bilo novih vkljuĉitev v programe, sofinanciranih iz ESS,
45 mio SIT sredstev je bilo namenjeno za plaĉilo programov iz preteklih let, od tega
je bilo 16 mio SIT porabljeno (Graf 4 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je bilo za
izvajanje projekta PUM namenjeno 244 mio SIT in izplaĉano 58 mio SIT izvajalcem in
udeleţencem (24 % realizacija).
S sprejemom Programa APZ 2005 je Zavod zaĉel izvajati nove projekte/programe.
Najveĉji odobreni projekt/program tega ukrepa je bil program Pomoĉ pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih ţensk (1.601 mio SIT) (Tabela 17 v Prilogi). Prvo leto
(2005) je bilo programu namenjeno 725 mio SIT in naslednje 464 mio SIT ter
izplaĉano 101 mio SIT (2005) in 448 mio SIT (2006). Leta 2007, ni bilo novih
vkljuĉitev. 412 mio SIT se je namenilo izplaĉilu subvencij zaposlitev in izplaĉalo
87,5% le-teh. Na podlagi EPD in PD je bilo projektu Pomoĉ pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih ţensk namenjeno 1.601 mio SIT (Slika 8 v Prilogi) in
izplaĉano 910 mio SIT delodajalcem (56,8% realizacija).
Leta 2005 je Zavod zaĉel izvajati program Usposabljanje na delovnem mestu in
integrirani programi usposabljanje za invalide, kateremu je bilo namenjeno 196 mio
SIT, a porabilo se je le 861.545 SIT. Zaradi tako slabe odzivnosti je prišlo do
popravka programa APZ (manjša vkljuĉitev in sredstva) (povzeto iz Letno poroĉilo
EPD, 2006, str. 62). Naslednja leta se je namenilo 224 mio SIT (2006) in 25 mio
SIT(2007) ter od tega izplaĉalo delodajalcem in udeleţencem 72 mio SIT (2006) in
14 mio SIT (2007) (Graf 5 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je bilo projektu
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanje za invalide
namenjeno 445 mio SIT in izplaĉano 87 mio SIT (niti 20% realizacija) (Graf 2).
Zavodu je bilo, leta 2005, namenjeno za Usposabljanje na delovnem mestu v uĉnih
delavnicah in uĉnih podjetjih okoli 102 mio SIT (Tabela 17 v Prilogi) in istega leta
izplaĉano le za 92.400 SIT. Naslednje leto se je dodelilo 299 mio SIT ter porabilo 177
mio SIT. Leta 2007, se je namenilo 42 mio SIT izplaĉilu pogodb iz preteklih let
(porabljeno 45.360 SIT) (Graf 4 v Prilogi). Na podlagi EPD in PD je bilo projektu
Usposabljanje na delovnem mestu v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih namenjeno
443 mio SIT in izplaĉano delodajalcem za izvajanje in zaposlovanje udeleţencev
programov (subvencije) 177,4 mio SIT(40% realizacija) (Graf 2).
Kot drugi najveĉji odobreni program APZ v Zavodu je bil Projekti netrţnih
zaposlitvenih programov, kateremu je bilo v prvem letu namenjeno 100 mio SIT ter
naslednja leta 135 mio SIT (2006), 120 mio SIT (2007) in 119 mio SIT v letu 2008.
Sredstva so se na podlagi javnega razpisa namenjala neprofitnim delodajalcem, kot
subvencije, pri zaposlovanju brezposelnih za veĉ kot eno leto. V prvem letu je bilo iz
strani Zavoda delodajalcem izplaĉano za 14 mio SIT, drugo leto za 92,7 mio SIT in
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leta 2007 za 76 mio SIT. Programu Projekti netrţnih zaposlitvenih programov je bilo
na podlagi EPD in PD namenjeno 474 mio SIT in izplaĉano delodajalcem kot
konĉnim prejemnikom, za 182,5 mio SIT (38,5% realizacija) (Graf 2).
Graf 2: Realizacija sredstev ESS v ukrepu Pospeševanje socialnega
vključevanja 2004-2008 (mio SIT)

Vir: Tabela 10 v Prilogi in Letna poroĉila ZRSZ (2004, 2005, 2006 in 2007)
V obdobju 2004-2008 je bilo Zavodu namenjeno najveĉ sredstev za projekt Pomoĉ
pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk (1.601 mio SIT), ki je bil prioriteta
ukrepa. Projektu Delovna vkljuĉenost invalidov je bilo namenjeno najmanj sredstev
ESS (211 mio SIT), ki so bila pa skoraj v celoti tudi porabljena, in je v okviru tega
ukrepa bil najuspešnejši projekt, sledijo mu Pomoĉ pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih ţensk (57%), Usposabljanje na delovnem mestu v uĉnih delavnicah in
uĉnih podjetjih (40%), Projekti netrţnih zaposlitvenih programov (38,5%) in dosti pod
priĉakovanji PUM (24%) ter Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi
usposabljanje za invalide z niti 20% realizacijo namenjenih sredstev ESS (Graf 2).

5.4 UKREP 2.4 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI
Ukrep je bil namenjen poveĉanju prilagodljivosti zaposlenih in podjetij pogojem
svetovnega trga in trga dela, ohranjanju delovnih mest, poveĉanju produktivnosti in
konkurenĉnosti podjetij ter odpravljanju razvojne ovir na podroĉju ponudb in
povpraševanja na trgu dela. Aktivnosti na ravni podjetij so prispevale k dvigu ravni
kvalifikacij zaposlenih in delodajalcev ter višji ravni sposobnosti in znanja za
ohranitev zaposlitve (konkurenĉnost, tehnološki in znanstveni razvoj). Spodbujali so
se tudi lokalni programi katerih cilj je bil iskanje novih moţnosti zaposlitve glede na
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lokalne potrebe ter ustanavljanje novih delovnih mest v storitvenem in neprofitnem
sektorju. Dejavnosti so bile namenjene ciljni skupini:
zaposlenim, ki jim je grozila brezposelnost,
tistim z nizko stopnjo usposobljenosti, da bi pospešili poklicno mobilnost in
poveĉali njihovo znanje,
zaposlenim v najbolj perspektivnih sektorjih ter
zaposlenim, ki so najbolj ogroţeni zaradi zaĉasne ali trajne delovne
nezmoţnosti.
Ukrep Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost je bil sestavljen iz štirih aktivnosti
(2.4.1 Usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih iz sektorjev v prestrukturiranju,
2.4.2 Usposabljanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, 2.4.3
Usposabljanje in pomoĉ pri ustanavljanju podjetij in 2.4.4 Razvoj novih virov
zaposlovanja), ki so se nadalje delili na šest podaktivnosti in ti v programe (Tabela 19
v Prilogi). Zavod, izvajalec in konĉni upraviĉenec sredstev ESS, je v okviru tega
ukrepa izvajal aktivnosti in programe namenjene zaposlenim, delodajalcem in
brezposelnim.
Program Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva je bil namenjen
pospeševanju podjetništva in nastajanju novih delovnih mest v malem gospodarstvu.
Finanĉna pomoĉ (subvencija) se je izvajala v enkratnem plaĉilu osebam (brezposelni
in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve - konĉni prejemniki sredstev ESS), ki so
imele pogoje in moţnosti samozaposlitve, na podlagi poroĉil Zavoda in izkazanih
uspehih upraviĉenca. Pomoĉ se je namenjala za ustanovitev podjetja in zagon
poslovanja v obliki povraĉila plaĉ, prispevkov in davkov iz plaĉ na zaĉetku
poslovanja. Prvo leto je bilo izvedenih 1.170 samozaposlitev (106%), naslednje leto
1.244 (68%) od tega 36% ţensk in leta 2006 2.172 (88%). Program se je izvajal, v
okviru EPD, tudi leta 2007 vendar vanj ni bilo novih vkljuĉitev.
Zavod, kot konĉni upraviĉenec sredstev ESS, je izvajal program Sofinanciranje
izobraţevanja in usposabljanje zaposlenih v sklopu dveh podaktivnosti Usposabljanja
in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v prestrukturiranju (A) in Usposabljanja
zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti (B). Program je bil namenjen
pridobivanju ustreznih znanj, spretnosti, dvigu izobrazbene ravni in usposobljenosti
zaposlenih za potrebe trga ter ohranitev zaposlitve (povzeto iz ZRSZ, 2008). Na
podlagi javnega razpisa je Zavod izbral izvajalce/delodajalce (A in B), ki so ustrezali
merilom za izbor. ˝Do sofinanciranja usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih so
bila upraviĉena podjetja v preoblikovanju in podjetja s hitro stopnjo rasti˝(ESS,
str.27), kot konĉni prejemniki. Prvo leto je program izvajalo 58 podjetij (28 A in 30 B)
v katere je bilo vkljuĉeno 4.240 zaposlenih. Naslednje leto bilo teh podjetij ţe 232
(214 A in 18 B) z 9.158 udeleţenci (93% A) in leta 2006 11.487 udeleţencev (78%
A). Vkljuĉitve v programe so se izvajale tudi leta 2007, 6.175 udeleţencev je bilo v
182 podjetjih v prestrukturiranju in 11.217 v 254 perspektivnih podjetjih (povzeto iz
ZRSZ, 2007).
Na podlagi pogodbe z MDDSZ je Zavod leta 2004 izvajal program Lokalni
zaposlitveni programi. ˝Namenjeni so bili teţje zaposljivim brezposelnim osebam in
udeleţencem javnih del na podroĉju pospeševanja podjetništva, odpravljanja
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regionalnih razlik v zaposlovanju, spodbujanja novih delovnih mest ter razvoja
lokalnega zaposlovanja na obmoĉju z nadpovpreĉno stopnjo brezposelnosti v
Sloveniji (Podravska, Pomurska in Savinjska regija), kjer je šlo zaposlitvenih
programov lokalnega znaĉaja, ki so izraţali potrebe zaposlovanja in razvoja lokalnih
skupnosti na teh obmoĉjih˝ (ZRSZ, 2007). Zavod je leta 2004 vkljuĉil v programe 154
brezposelnih oseb (74,4%) (97 ţensk), na podlagi zaposlitvenega naĉrta, pri 39
izvajalcih, naslednja leta ni bilo novih vkljuĉitev.
Zaradi nenaklonjenosti trga dela skupini starejših je Zavod s pomoĉjo razliĉnih
programov APZ vplival na spreminjanje te miselnosti. Na podlagi poveĉanja sredstev
(ESS in lastne udeleţbe) - rebalans proraĉuna RS 2005 je Zavod zaĉel , leta 2005,
izvajati novi program Pomoč pri zaposlovanju starejših, katerega namen je bil
ponovno vkljuĉiti na trg dela osebe starejše od 50 let za polni delovni ĉas. Na podlagi
javnega razpisa je Zavod izvajalce/delodajalci, ki so postali konĉni prejemniki
sredstev ESS v enkratnem znesku. V prvem letu se je zaposlilo le 36 brezposelnih
starejših oseb (14%), naslednje leto (2006) je prišlo do sprememb. Zavod je izdal
javni razpis za celotno Slovenijo na podlagi katerega se je zaposlilo 317 brezposelnih
starejših oseb (61%)(140 ţensk)ter leta 2007 177 brezposelnih starejših (69 ţensk)
pri 122 razliĉnih delodajalcih.
V letih 2004-2007 se je izobraţevalo, usposabljalo ter samozaposlilo 27.010 ţensk.
Cilj 30% samozaposlitev za ţenske je bil preseţen za 6%, pri ĉemer cilj 50%
zaposlenih ţensk vkljuĉenih v usposabljanje in izobraţevanje ni bil doseţen (Tabela
20 v Prilogi).

5.4.1 Sredstva ESS namenjena za izvedbo
Za izvajanje petih projektov/programov ukrepa 2.4 je bilo namenjeno 7.012 mio SIT,
ki so bila sofinancirana iz ESS in lastne udeleţbe (drţavni proraĉun + lokalni
proraĉun)(Tabela 22 v Prilogi). Leta 2008 so se namenjena sredstva zniţala na 4.984
mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena med ukrepi znotraj sklada (ESS) zaradi
uspešnejšega korišĉenja.
Za programe sofinancirane iz ESS, v ukrepu 2.4, je bilo prvo leto dodeljeno Zavodu
1.202 mio SIT, naslednje 6.157 mio SIT(2005), 522 mio SIT (2006) in za leti 20072008 245 mio SIT (Tabela 21 v Prilogi).

5.4.2 Uspešnost porabe sredstev ESS
Zavodu je bilo za izvajanje projekta Lokalni zaposlitveni programi v letu 2004
namenjeno 299 mio SIT. Podjetje Elvel d.o.o. je v okvirju tega programa zaposlilo 31
brezposelnih, ki je bil takrat najveĉji sofinanciran projekt iz ESS (povzeto iz LP EPD,
2005, str. 77). Za izvajanje tega projekta je bilo leta 2004 porabljeno 221 mio SIT
(Graf 5 v Prilogi).

46

Najveĉji projekt Zavodu, v tem ukrepu, je bil program Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih (A in B), kateremu je bilo namenjeno leta 2004 337 mio SIT (A+B) in
naslednje leto (2005) 1.987 mio SIT (A 1.572 mio SIT). Na podlagi novega javnega
razpisa se je za leto 2006 namenilo 590 mio SIT (B 449 mio SIT) in se izvedla
izplaĉila (sofinanciranja) podjetjem za leti 2005 in 2006 (219 mio SIT in 169 mio SIT)
(Tabela 21 v Prilogi). Naslednje leto (2007) je bilo namenjeno 1.210 mio SIT (B 800
mio SIT) in izplaĉano po pogodbah za leti 2005 (342,3 mio SIT) in 2006 (453,2 mio
SIT)(Graf 5 v Prilogi). Zavodu je bilo, na podlagi EPD in PD, namenjeno 4.124 mio
SIT in izplaĉano za 1.183,5 mio SIT.
Projektu Sofinanciranje samozaposlovanja je Zavod leta 2004 namenil 565 mio SIT
in tega leta je izplaĉal upraviĉencem za 565 mio SIT (100%). Naslednje leto se je za
sofinanciranje namenilo najveĉ sredstev (2.706 mio SIT), izplaĉalo se je za 622,4 mio
SIT(23%) in 1.052 mio SIT leta 2006. Leta 2007 se je namenilo 60 mio SIT in od tega
porabilo 56 mio SIT (93,3%)(povzeto iz LP o izvajanju EPD)(Graf 5 v Prilogi). Na
podlagi EPD in PD je bilo za sofinanciranje projekta Sofinanciranje
samozaposlovanja namenjeno 3.331 mio SIT ter porabljeno 2.295,4 mio SIT
(68,9%).
V letu 2005 je Zavod zaĉel izvajati novi projekt Spodbujanje novega zaposlovanja
starejših, kateremu se je namenilo 197 mio SIT(2005), 522 mio SIT (2006) ter 245
mio SIT za leti 2007/2008. Zavod je izplaĉal subvencije podjetjem, konĉnim
prejemnikom, v enkratnem znesku za posamezna leta (73 mio SIT(2005), 323,6 mio
SIT (2006) in za 145 mio SIT (2007))(Graf 5 v Prilogi). V letih 2005-2008 je bilo za
izvajanje projekta namenjeno 964 mio SIT in od tega porabljeno 542 mio SIT do
konec 2007 (56,2%).
V obdobju 2004-2008 je bilo Zavodu namenjeno najveĉ sredstev iz ESS za projekt
Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih (4.124 mio SIT), medtem ko najmanj
porabljeno (28,7%). Najboljša realizacija sredstev iz ESS je bila pri projektih Lokalni
zaposlitveni programi (73,4%) in Spodbujanje novega zaposlovanja starejših
(56,2%)(Graf 3).
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Graf 3: Realizacija sredstev ESS v ukrepu Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti v obdobju 2004-2008 po projektih

Vir: Letno poroĉilo ZRSZ (2004, 2005, 2006, 2007) in Leto poroĉilo o izvajanju EPD
2004-2006, (2005, 2006, 2007, 2008)

5.5 SREDSTVA ESS V ZAVODU MED LETI 2004-2006
Zavodu, kot konĉnemu upraviĉencu, se je namenilo za izvajanje ukrepov 2.1 (8.769
mio SIT), 2.2 (3.418 mio SIT) in 2.4 (8.718 mio SIT) 20.905 mio SIT (EU + lastna
udeleţba). Zavod je v obdobju 2004-2006 izplaĉal izvajalcem in udeleţencem
(konĉni prejemniki sredstev ESS) na podlagi izstavljenih raĉunov (ukrep 2.1 4.911
mio SIT, ukrep 2.2 1.625,9 mio SIT in ukrep 2.4 4.241 mio SIT) za 10.777,9 mio SIT
(EU + lastna udeleţba) sredstev ESS. Ti zneski ne pomenijo konĉne uspešnosti
korišĉenja EU sredstev, saj je Slovenija zastavila denar iz drţavnega proraĉuna za
izvajanje ukrepov.
Slika 3: Potek zahtevka za izplačilo EU sredstev
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Vir: Lastna predstavitev
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Izvajalci (konĉni prejemniki) so morali vloţiti poroĉilo o izvajanju in zahtevek za
izplaĉilo ter ju oddati Zavodu. Zavod (konĉni upraviĉenec) je zbral podatke o
izvajanju projektov ter jih naprej posredoval na MDDSZ. MDDSZ zbira in pregleduje
prejete podatke ter jih posreduje organu upravljanja (SVRL). SVRL pripravlja poroĉila
iz zbranih informacij in jih predloţi skupaj z zahtevkom za povraĉilo EK in Vladi RS.
EK na podlagi prejetega zahtevka za povraĉilo Sloveniji povrne sredstva (samo EU
del) za izvajanje ukrepov EPD (Slika 3). Slovenija v letu 2004 ni posredovala
zahtevkov za povraĉilo EU sredstev EK. V letu 2005 je bilo posredovanih zahtevkov
za povraĉilo za 1.688 mio SIT (EU del), leta 2006 za dodatnih 2.566 mio SIT in leta
2007 za 1.792 mio SIT(Tabela 14,18 in 22 v Prilogi). Konec leta 2007 je bilo na
plaĉilni organ posredovano za 6.046 mio SIT za celotno obdobje( Graf 4).
Graf 4: Realizacija sredstev ESS EPD 2004-2006 v Zavodu

Vir: Poslovna poroĉila Zavoda RS za Zaposlovanje
Najveĉ sredstev (9.380 mio SIT) ESS je bilo Zavodu namenjeno leta 2005 in najmanj
v letih 2007/2008 (1.785 mio SIT). Najveĉ izplaĉil se je izvršilo v letu 2006 (4.699 mio
SIT) in 2005 (3.435 mio SIT) ter najmanj v prvem letu 2004 (1.502 mio SIT)(Graf 4).
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Graf 5: Sredstva ESS namenjena Zavodu po ukrepih, ter njihova izkoriščenost
v letih 2004-2008 v okviru EPD 2004-2006 (mio SIT)

Vir : Letno poroĉilo o izvajanju EPD 2004-2006, (2005, 2006, 2007, 2008)
Za izvajanje ukrepa 2.1 (Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela) je bilo
namenjeno in porabljeno najveĉ sredstev, za ukrep 2.2 (Pospeševanje socialnega
vkljuĉevanja) pa najmanj (Graf 5). Najboljša realizacija sredstev je bila v ukrepu 2.1
(61,75%) in najslabša v ukrepu 2.2 (46,5%) (Graf 5).

5.6 IZKUŠNJE IN UGOTOVITVE ZAVODA
V predpristopnem obdobju so se v Zavodu izvajali predpristopni programi, ki so bili
namenjeni vodstvu in delavcem. Programi Phare, so bili namenjeni pripravam za
izvajanje nalog ESS in projekt Twinning, ki se je financiral iz programa Phare 2002,
katerega namenjen je bil celovito pripraviti Zavod na naloge konĉnega upraviĉenca
ESS, predvsem spremljanju in podpori operativne izvedbe ESS v zaĉetnem letu
2004.
Zavod si je v obdobju 2004-2006 pridobil pomembne izkušnje na podroĉju delovanja
ESS. Na podroĉju delovanja so se pojavljali kljuĉni problemi, ki so bili pomembni za
nadaljnje delovanje Zavoda pri ĉrpanju sredstev ESS. Zavod je naletel pri izvajanju
programov ESS in delovanju evropske politike na kljuĉne probleme kot so:
neskladje med nacionalno in EU zakonodajo
Neskladje se je pokazalo zlasti pri opredeljevanju upraviĉenih stroškov in poslediĉno
pri njihovem dokazovanju v programih ESS. Naša davĉna zakonodaja zahteva da se
za vsako storitev izda raĉun z obraĉunanim DDV, nekatere aktivnosti ESS, kot npr.
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usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu, pa so opredeljene kot storitev, kjer
DDV ni bil upraviĉen strošek po evropski zakonodaji.
dolgi in zapleteni postopki pri pripravi, potrjevanju in izvajanju programov
Pri izvajanju programov so se pojavljale zamude zaradi preveĉ ravni odloĉanja,
potrjevanja istega dokumenta, neusklajenosti med posameznimi ravnmi odloĉanja v
sistemu izvajanja, nejasnih zahtev pri pripravi dokumenta ter stalnih spremembah,
dopolnjevanjih in usklajevanjih dokumentov.
premalo komunikacije in sodelovanja med institucijami v sami izvedbeni
strukturi
Razliĉne institucije v sistemu izvajanja se med seboj ne poznajo dovolj dobro – ne
poznajo dovolj dobro organizacije, nalog in pristojnosti drugih institucij. Slabo je
razvita izmenjava znanja in izkušenj, pretok informacij je pomanjkljiv in premalo je
razvit strokovni dialog med institucijami. Zaradi vsega tega se pojavljajo napaĉna
razumevanja in nesporazumi v komunikaciji, razliĉne interpretacije iste zadeve ĉesar
rezultat je zastoj in zamik v izvajanju postopkov.
premalo kadrov in ustreznega znanja
V Zavodu se pojavlja stalno menjavanje kadrov na doloĉenih podroĉjih in nalogah odhajajo tisti, ki so si znanje ţe pridobili ter prihajajo novi, ki nimajo dovolj znanja in
izkušenj. Zaposleni na podroĉjih ESS ugotavljajo, da je premalo strokovnih
usposabljanj na podroĉjih ESS, ter prenosa znanja in izkušenj med delavci samimi.
veliko število podobnih primerov
V APZ se pojavlja veĉ programov s podobnimi nazivi, ciljnimi skupinami, cilji in
oblikami sofinanciranja (subvencije), ki potekajo soĉasno. (Usposabljanje na
delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide ter Usposabljanje
na delovnem mestu v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih pri teh dveh programih so
ciljni upraviĉenci brezposelne osebe katerim je ugotovljena zaposlitvena oviranost,
brezposelnim osebam z upadom delovne sposobnosti – oba programa imata
zastavljen cilj, da usposobita brezposelne za na konkretna delovna mesta).
nizka usposobljenost prijaviteljev in izvajalcev projektov
Na Zavodu ugotavljajo, da velika veĉina delodajalcev, ki se prijavlja na javne razpise,
ne pozna pravil strukturnih skladov (ESS) in tudi pravil s podroĉja javnih financ in
izvajanja proraĉuna.
nekontrolirano in prepozno izvajanje javnih razpisov
Javni razpisi v okviru 1., 2. in 4. ukrepa prednostne naloge EPD, ki jih je v veĉini
izvajal Zavod so bili objavljeni precej pozno, veĉinoma šele spomladi ali celo poleti za
tekoĉe leto. K tem poznim objavam moramo dodati še razpisni rok (oddaja vloge na
razpis), ki so veĉinoma daljši od enega meseca, obdobje odpiranja, dopolnjevanja in
ocenjevanja prispelih vlog, nato podpisovanje pogodb z izbranimi izvajalci
(delodajalci) ter nato še izbor brezposelnih oseb, njihovo napotitev k izbranemu
izvajalcu (delodajalcu) in podpisovanje pogodb z izbranimi brezposelnimi osebami.
Glede povraĉila sredstev iz ESS pa Zavod, kot posredni proraĉunski uporabnik, mora
do konca oktobra tekoĉega leta zbrati zahtevke za izplaĉilo delodajalcev oz.
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izvajalcev sofinanciranih ali subvencioniranih programov ESS, ĉe ţelijo le ti prejeti
sredstva ESS v tekoĉem letu. Nato mora Zavod preveriti zahtevke in oddati skupni
zahtevek za sredstva ESS na MDDSZ, vendar ne kasneje kot v zaĉetku decembra
istega leta. Prav tako na Zavodu ugotavljajo, da je dodatna omejitev za uspešno
ĉrpanje/korišĉenje sredstev ESS pri razpisnih rokih. Kadar je razpisni rok samo eden
na leto za posamezni razpis oz. jih je malo število, to pomeni omejitev za
delodajalce, ki se prijavljajo, kakor tudi omejitve za brezposelne osebe za
vkljuĉevanje v programe. Brezposelne osebe morajo poleg tega, da so prijavljene na
Zavodu izpolnjevati tudi druge pogoje ciljnih skupin za vkljuĉitev v programe.
nezadostna promocija možnosti financiranja iz ESS
V Zavodu veĉino aktivnosti informiranja in obvešĉanja javnosti o ESS izvajajo v
okvirju svoje redne dejavnosti in financiranja iz sredstev integralnega proraĉuna RS.
Zavodu so prav tako bila namenjena sredstva iz ESS v okvirju tehniĉne pomoĉi ESS
za informiranje in obvešĉanje javnosti, vendar Zavod ni imel moţnosti samostojno
upravljati s temi sredstvi. Ta sredstva so dodeljevala Zavodu MDDSZ in SVLR.
nezadosten informacijski sistem
Zavod je šele v letu 2007 zaĉel uporabljati enotni informacijski sistem za programe
ESS. V prejšnji letih so se uporabljale za posamezne programe loĉene aplikacije, ki
med seboj niso bile povezane in usklajene. V obdobju 2004-2006 praktiĉno ni
obstajal enotni informacijski sistem za spremljanje izvajanja ESS na ravni celotne
drţave. V tem obdobju se je tak informacijski sistem šele zaĉel vzpostavljati. Zavod
od leta 2007 uporablja informacijski sistem APZ.net, ki vkljuĉuje zraven podroĉja
aktivne politike zaposlovanja tudi programe ESS in je prilagojen zahtevam in
pravilom strukturnih skladov. S tem informacijskim sistemom je olajšano spremljanje
izvedbe in uspešnosti posameznih programov ESS, kakor tudi boljša sledljivost
porabe sredstev.
V tem obdobju pa Zavod ni pridobil samo slabih izkušenj na podroĉju korišĉenja
sredstev ESS, temveĉ se je pokazalo, da je s pravilno zastavljeno politiko
zaposlovanja, programi usposabljanja in izobraţevanja, kakor tudi s finanĉnimi
spodbudami (sofinanciranjem) brezposelnih pri zaposlovanju in samozaposlovanju je
moĉ doseĉi oz. se pribliţati zastavljenim ciljem Lizbonske strategije. Zavod, pristojne
institucije in organi na podroĉju delovanja strukturnih skladov so se v obdobju 20042006 sreĉale z vrsto ovir, ki so omejile in upoĉasnile korišĉenje namenjenih EU
sredstev, na podroĉju razvoja ĉloveških virov, zato se Zavod kakor tudi druge
pristojne institucije in organi na podroĉju korišĉenja strukturnih sredstev zavedajo, da
morajo odpraviti pomanjkljivosti in napake, ki so se pojavile v obdobju 2004-2006, saj
bo le tako moţno ĉim bolj racionalno in v ĉim veĉji meri izkoristiti namenja EU
sredstva.
V Zavodu ugotavljajo, da so se v prehodnem obdobju 2006-2008 zaĉele doloĉene
stvari spreminjati na bolje, kot je komuniciranje in sodelovanje med institucijami
predvsem pri medsebojni podpori, dialogu, izmenjavi znanj in izkušenj, pretoku
informacij in enotnejši terminologiji. Zavod je v obdobju 2007-2013 izrazitejše
usmerjen k zdruţevanju podobnih oblik pomoĉi v okviru enega programa oz. javnega
razpisa za razliĉne ciljne skupine, katerega namen je poenostaviti in racionalizirati
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izvedbo programov in zmanjšati njihovo deljivost. Javni razpisi se v novem obdobju
2007-2013 objavljajo za obdobje dveh let in moţnosti za prijave delodajalcev na
razpis so stalno odprte (razpisni roki so vsak mesec). Tako se omogoĉi kontinuirano
prijavljanje delodajalcev na razpise in poslediĉno tudi kontinuirano vkljuĉevanje
brezposelnih oseb v programe skozi celo leto, ne le v doloĉenih obdobjih leta kot
sedaj. Namen tega je pritegniti k sodelovanju ĉim veĉje število delodajalcev,
omogoĉiti vkljuĉitev v programe veĉ brezposelnih oseb, uresniĉiti zastavljene cilje ter
pospešiti in izboljšati porabo sredstev. Zavod je v letu 2007 zaĉel uporabljati povsem
nov informacijski sistem na podroĉju aktivne politike zaposlovanja (APZ.net), ki
vkljuĉuje tudi programe ESS in je prilagojen zahtevam in pravilom strukturnih
skladov. Omogoĉa vnos , obdelavo in izpisovanje veliko širšega nabora podatkov kot
stari informacijski sistemi, ki so imeli loĉene aplikacije za programe ESS. Z APZ.net
je omogoĉena boljša sledljivost porabe sredstev in daje boljše pogoje za vzdrţevanje
zadostne in ustrezne revizijske sledi v programih ESS.
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6 ZAKLJUČEK
Slovenija svojega teritorija nima enakomerno razvitega, zato z uporabo strukturne
politike teţi k enakomernemu ekonomsko socialnemu teritorialnemu razvoju.
Brezposelnost je rezultat strukturnih neskladij na trgu dela, katere skuša EU reševati
z razliĉnimi ukrepi, ki spodbujajo veĉjo proţnost trga dela, mobilnost, vseţivljenjsko
uĉenje in aktivno politiko zaposlovanja, Cilj vseh teh ukrepov je manjša
brezposelnost oziroma polna zaposlenost. Reforme v okviru boja proti brezposelnosti
so usmerjene k ţenskam, starejšim in manj izobraţenim. Poudarek teh reform je tudi
na hitrejšem ustanavljanju delovnih mest v sektorju storitev, kakor tudi zmanjševanje
brezposelnosti med mladimi ter dolgotrajno brezposelnimi osebami. Vsi zgoraj
navedeni cilji so strateški cilji EPZ, ki so temeljna podlaga za izvajanje ESS.
ESS je finanĉni instrument, ki namenja sredstva za vlaganje v ljudi, zmanjševanje
brezposelnosti, spodbujanje zaposlovanja, razvoj podjetniškega duha kakor tudi v
znanje, enake moţnosti za vse in prepreĉevanje socialne izkljuĉenosti iz trga dela.
EK namenja sredstva ESS drţavam ĉlanicam za izvajanje programov, ki so v okviru
EPZ. Slovenija je za korišĉenje sredstev ESS morala pripraviti EPD in iz njega
izhajajoĉe PD za obdobje 2004-2006, ki sta temeljna podlaga za ĉrpanje sredstev
ESS. Eden izmed konĉnih upraviĉencev ESS je Zavod, ki dodeljuje sredstva ESS za
izvajanje ukrepov sofinanciranih iz ESS.
Zavod izvaja tri ukrepe druge prednostne naloge za katere mu je preko MDDSZ bilo
na razpolago 22.008 mio. SIT. Zavod je na podlagi javnih razpisov, javnih povabil in
programov, ki so bili namenjeni izvajalcem za izobraţevanje, usposabljanje,
samozaposlovanje, za zaposlovanje brezposelnih oseb kakor tudi zaposlenih v
sektorjih v preoblikovanju in sektorjih s hitro stopnjo rasti izplaĉal oz. porabil 12.099
mio. SIT namenjenih sredstev ESS. Slovenija je na podlagi ĉrpanja sredstev ESS
poveĉala vlaganje v znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje, poveĉalo se je
število kakovostnih delovnih mest, zmanjšala se je brezposelnost, spodbudilo se je
vkljuĉevanje marginalnih skupin in oseb s posebnimi potrebami (invalidov) in
izboljšala se je prilagodljivost in usposobljenost zaposlenih ter podjetij. V teh obdobjih
se je Zavod na tem podroĉju spoprijemal z razliĉnimi ovirami in izzivi. Zavod je v novi
programski perspektivi 2007-2013 izvajalec razvojnih perspektiv OP ESS, vendar ne
v tako obširnem obsegu kot v prejšnjem obdobju.
Slovenija je porabila bistveno manj sredstev, kot ji je bilo namenjeno oz. razpisano v
obdobju 2004-2006. Vzrok za slabo korišĉenost sredstev je bila predvsem slaba
pripravljenost programov, pozna pravna uskladitev programov, slaba strokovna
pripravljenost delavcev Zavoda za podroĉje ESS, slaba pouĉenost prijaviteljev in
izvajalcev programov. Prav tako je bil eden izmed vzrokov slabe realizacije v letu
2004 pristop Slovenije v EU. Slovenija je postala ĉlanica EU šele v mesecu maju,
programsko obdobje za realizacijo pa je potekalo ţe od 01.01.2004. Slovenija v tem
obdobju od 01.01. do 01.05.2004 ni bila upraviĉena do sredstev EU, saj zanjo ni
veljala evropska zakonodaja. V kasnejšem obdobju od 01.05.2004 dalje pa je
usklajevala nacionalno z evropsko zakonodajo.
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Leta 2004 je Slovenija razpisala za izvajanje ukrepov 2.1, 2.2 in 2.4 1.689 mio SIT,
kar je 10,4% vseh razpoloţljivih sredstev. Iz Tabel 14,18 in 22 v Prilogi je razvidno,
da se je vsako naslednje leto namenjalo vedno veĉ sredstev, v letih 2006 in 2007 se
je razpisalo celo veĉ sredstev kot jih je bilo namenjenih. Sredstva so se pridobivala
na podlagi javnih razpisov, javnih povabil in preostalih aktivnosti, ki se izvajajo brez
javnega razpisa ali povabila. Vendar se vsa sredstva niso porabila za ukrepe. Veliko
sredstev je ostalo neizkorišĉenih, ĉetudi so bila v obdobju 2004-2006 prerazporejala
med programi. Edini skoraj v celoti realiziran program je bil program Delovna
vkljuĉenost invalidov Sledijo mu program Institucionalnega izobraţevanja 91%,
Lokalni zaposlitveni program 73,5%, Formalno izobraţevanje 72% ter najniţjo
finanĉno realizacijo je imel program Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani
programi usposabljanja za invalide , ki je doseglo samo 19,5% finanĉno realizacijo.
Ukrep Pospeševanje socialne vkljuĉenosti je bil najslabše realiziran (46,5%)(Graf 5)
zaradi slabe pripravljenosti programov, poznih pravnih uskladitev programov in
poznih vkljuĉitev v programe.
Pri pripravi in izvajanju programov OP ESS je Slovenija sproti vkljuĉevala vsa
pridobljena znanja in izkušnje na podroĉju delovanja in korišĉenja sredstev ESS.
Nekaj kljuĉnih problemov je ţe odpravila oziroma zmanjšala. V obdobju 2007-2013
Zavod ne izvaja veĉ veĉino ukrepov na podroĉju ESS. Ta skrb se je porazdelila med
veĉ pristojnih ministrstev, javnih zavodov in nevladnih organizacij.
Glavni izziv Zavoda, kakor tudi drugih institucij na podroĉju razvoja ĉloveških virov,
je, da bi v ĉasu narašĉajoĉe gospodarske krize morali programe ESS v veĉji meri
usmeriti na reševanje konkretnih aktualnih problemov in blaţenje njihovih posledic.
Pozornost je potrebno posvetiti spodbujanju zaposlovanja mladih, starejših in
invalidov, tistih brez kvalifikacij, z niţjo stopnjo izobrazbe, tistih, ki so daljše obdobje
brezposelni in neaktivni, ter tistih, ki so socialno izkljuĉeni, ogroţeni in potisnjeni na
druţbeno obrobje. Potrebno je oblikovati in uveljaviti nove vrste spodbud za razvoj
socialnega podjetništva ter razširiti moţnosti za izvajanje praktiĉnih usposabljanj na
delovnih mestih pri delodajalcih. Med prednostna podroĉja se uvršĉa tudi dvig
raĉunalniške pismenosti brezposelnih in zaposlenih ter usposabljanje za poklice, po
katerih je na trgu dela najveĉje povpraševanje. Temeljnega pomena je poveĉanje
administrativne in strokovne usposobljenosti institucij na trgu dela za uĉinkovito
izvajanje njihovih nalog, razvoj e-storitev in e-poslovanja ter spodbujanje razvoja
karierne orientacije.
Ker je Slovenija v procesu uĉinkovitega ĉrpanja EU sredstev, ţe peto leto, in je s tem
pridobila mnogo izkušenj, lahko v prihodnjih letih kljub še nekaterim manjšim
teţavam, priĉakujemo še uĉinkovitejše ĉrpanje teh sredstev. Hkrati pa se bodo
poĉasi priĉele kazati tudi pozitivne spremembe na trgu dela, za katere so bila
porabljena pridobljena sredstva ESS.
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Slika 1: Delitev Slovenije po klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v
Evropski uniji NUTS

Vir: Statistiĉni urad Republike Slovenije; Slovenija je svoje ozemlje ĉlenila na
podlagi NUTS na pet ravni. NUTS 1:drţava v celoti, NUTS 3:12 statistiĉnih regij.
Graf 1: Bruto domač proizvod na prebivalca v EU-25 leta 2002

Vir: V sluţbi regij (2004, str. 6)
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Tabela 1: Cilji kohezijske politike EU in njihovo financiranje
Obdobje 2007-2013
Cilji

Skladi

Konvergenca

ESRR

ESS

Regionalna konkurenĉnost in zaposlovanje

ESRR

ESS

Evropsko ozemeljsko sodelovanje

ESRR

Kohezijski sklad

Vir: Regionalna politika, 2008.

Slika 2:Cilji in pobude EU, ki delujejo pod okriljem strukturnih skladov
cilj 1

cilj 2

ESRR

X

X

ESS

X

X

EKUJS

X

FIUR

X

cilj 3

INTERREG

LEADER

EQUAL

X

X

X

X
X

Vir: V sluţbi regij (2004, str. 12)

66

URBAN

Tabela 2: Brezposelnost, za skupine med 25 in 74 letom, v EU do leta 2007
Leto

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EU (27
držav)

:

:

:

:

8.7

8.5

8.9

9.0

9.0

8.9

8.2

7.1

EU (25
držav)

:

:

9.4

9.1

8.6

8.4

8.8

9.0

9.0

8.9

8.2

7.2

EU (15
držav)

10.1

9.8

9.3

8.5

7.7

7.2

7.6

7.9

8.1

8.1

7.7

7.0

Belgija
Bolgarija

9.5
:

9.2
:

9.3
:

8.5
:

6.9
16.4

6.6
19.5

7.5
18.2

8.2
13.7

8.4
12.1

8.5
10.1

8.3
9.0

7.5
6.9

Češka
Republika

:

:

6.4

8.6

8.7

8.0

7.3

7.8

8.3

7.9

7.2

5.3

Danska
Nemčija
Estonija
Irska
Grčija
Španija
Francija
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska

6.3
8.7
:
11.7
:
17.8
11.5
11.2
:
:
:
2.9
9.6
:
6.0
4.3
:
7.2
:
6.9
:
14.6
9.6

5.2
9.4
9.6
9.9
:
16.7
11.5
11.3
:
:
:
2.7
9.0
:
4.9
4.4
10.9
6.7
:
6.9
:
12.7
9.9

4.9
9.1
9.2
7.5
10.8
15.0
11.0
11.4
:
14.3
13.2
2.7
8.4
:
3.8
4.5
10.2
5.0
:
7.4
12.6
11.4
8.2

5.2
8.2
11.3
5.7
12.0
12.5
10.4
11.0
:
14.0
13.7
2.4
6.9
:
3.2
3.9
13.4
4.5
7.1
7.3
16.4
10.2
6.7

4.3
7.5
12.8
4.3
11.2
11.1
9.0
10.1
4.9
13.7
16.4
2.2
6.4
6.7
2.8
3.6
16.1
4.0
7.3
6.7
18.8
9.8
5.6

4.5
7.6
12.4
4.0
10.7
10.3
8.3
9.1
3.8
12.9
16.5
1.9
5.7
7.6
2.2
3.6
18.3
4.1
6.8
6.2
19.3
9.1
4.9

4.6
8.4
10.3
4.5
10.3
11.1
8.6
8.6
3.6
12.2
13.5
2.6
5.8
7.5
2.8
4.2
20.0
5.1
8.6
6.3
18.7
9.1
4.9

5.4
9.3
10.0
4.7
9.7
11.1
9.0
8.5
4.1
10.5
12.5
3.8
5.9
7.6
3.7
4.3
19.7
6.4
7.0
6.7
17.6
9.0
5.6

5.5
9.8
9.7
4.5
10.5
10.6
9.3
8.1
4.7
10.4
11.4
5.0
6.1
7.4
4.6
4.9
19.0
6.7
8.1
6.3
18.2
8.8
6.3

4.8
10.7
7.9
4.4
9.9
9.2
9.2
7.7
5.3
8.9
8.3
4.6
7.2
7.2
4.7
5.2
17.8
7.7
7.2
6.5
16.3
8.4
7.4

3.9
9.8
5.9
4.5
8.9
8.5
9.2
6.8
4.6
6.8
5.6
4.6
7.5
7.1
3.9
4.8
13.9
7.8
7.3
6.0
13.4
7.7
7.0

3.8
8.4
4.7
4.6
8.3
8.3
8.3
6.1
4.0
6.0
4.3
4.1
7.4
6.4
3.2
4.4
9.6
8.1
6.4
4.9
11.1
6.9
6.1

Velika
Britanija

7.9

6.8

6.1

5.9

5.4

5.0

5.1

5.0

4.7

4.8

5.4

5.3

Norveška

4.7

4.0

3.2

3.2

3.4

3.6

3.9

4.5

4.4

4.6

3.5

2.6

Vir: Eurostat, 2008
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Tabela 3: Brezposelni v EU mlajši kot 25 let
Leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU (27
držav)

:

:

:

17.4

17.3

17.9

18.0

18.4

18.3

17.1

15.3

15.5

EU (25
držav)

:

18.4

17.8

17.0

16.9

17.4

17.8

18.2

18.2

16.9

15.1

15.4

EU (15
držav)

19.6

18.1

16.4

14.8

14.1

14.6

15.3

15.9

16.3

15.7

14.7

15.3

Belgija
Bolgarija

22.0
:

22.1
:

21.0
:

16.7
33.7

16.8
38.8

17.7
37.0

21.8
28.2

21.2
25.8

21.5
22.3

20.5
19.5

18.8
15.1

18.2
12.3

Češka
Republika

:

12.8

17.7

17.8

17.3

16.9

18.6

21.0

19.2

17.5

10.7

10.2

Danska
Nemčija
Estonija
Irska
Grčija
Španija
Francija
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska

7.7
10.0
17.0
15.4
:
36.4
27.8
30.2
:
:
:
7.9
17.0
:
9.1
6.7
23.2
14.8
:
17.2
:
25.2
20.6

7.3
9.1
15.2
11.3
29.9
33.1
25.1
29.9
:
26.8
25.5
6.9
15.0
:
7.6
6.4
22.5
10.4
:
17.8
25.1
23.5
16.1

9.1
8.1
22.0
8.6
31.5
27.3
22.9
28.7
:
23.6
26.4
6.9
12.6
:
6.8
5.4
30.1
8.8
20.4
17.6
33.8
21.4
12.3

6.2
7.5
23.9
6.9
29.1
24.3
19.6
27.0
10.1
21.4
30.6
6.6
12.4
13.7
5.7
5.3
35.1
8.6
20.0
16.3
36.9
21.4
10.5

8.3
7.7
23.1
7.3
28.0
23.2
18.9
24.1
8.1
22.9
30.9
6.2
11.3
18.8
4.5
5.8
39.5
9.4
18.6
17.8
39.2
19.8
10.9

7.4
9.1
17.6
8.5
26.8
24.2
19.3
23.1
8.1
22.0
22.4
7.0
12.7
17.1
5.0
6.7
42.5
11.6
23.2
16.5
37.7
21.0
11.9

9.2
9.8
20.6
9.1
26.8
24.6
19.2
23.7
8.9
18.0
25.1
11.2
13.4
17.2
6.3
8.1
41.9
14.5
19.6
17.3
33.4
21.8
13.4

8.2
11.9
21.7
8.9
26.9
23.9
20.4
23.5
10.5
18.1
22.7
16.4
15.5
16.8
8.0
9.7
39.6
15.3
21.9
16.1
33.1
20.7
16.3

8.6
14.0
15.9
8.6
26.0
19.7
21.0
24.0
13.0
13.6
15.7
14.3
19.4
16.2
8.2
10.3
36.9
16.1
20.2
15.9
30.1
20.1
21.7

7.7
12.6
12.0
8.6
25.2
17.9
22.1
21.6
10.5
12.2
9.8
15.8
19.1
16.5
6.6
9.1
29.8
16.3
21.4
13.9
26.6
18.7
21.5

7.9
11.1
10.0
9.1
22.9
18.2
19.4
20.3
10.1
10.7
8.2
15.5
18.0
13.8
5.9
8.7
21.7
16.6
20.1
10.1
20.3
16.5
19.1

8.5
10.0
14.2
13.6
:
24.6
19.1
:
9.7
12.6
13.7
16.3
20.3
11.8
5.3
7.5
17.3
16.1
:
11.7
19.8
16.5
20.0

Velika
Britanija

13.7

13.1

12.7

12.2

11.7

12.0

12.2

12.1

12.8

14.0

14.3

:

Norveška

10.5

9.1

9.4

9.9

10.3

11.1

11.6

11.4

11.6

8.8

7.3

:

Vir: Eurostat, 2008
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Tabela 4: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb v letih 1995-2007
Deleţi posameznih kategorij

Povpreĉno
število
registrirano
brezposelnih
oseb

Starost
do 26 let

1995
1996
1997
1998
1999

Ţenske

(%)

Išĉejo
prvo
zaposlitev
(%)

121.483
119.799
125.189
126.080
118.951

32,2
31,4
29,1
26,3
25,8

2000

106.601

2001

(%)

Brezpos.
nad eno
leto
(%)

Brez
strokovne
izobrazbe
(%)

Stari
nad
50 let
(%)

19,7
19,4
18,3
18,1
18,7

46,7
48,1
48,8
49,9
50,6

61,9
56,1
57,4
61,7
63,7

46,6
47,0
47,1
46,9
47,5

12,0
14,1
16,4
20,7
23,8

23,4

17,9

50,7

62,9

47,2

27,3

101.857

24,1

18,8

50,8

58,9

47,0

27,0

2002

102.635

24,0

19,6

51,2

54,4

47,0

25,4

2003

97.674

26,1

23,2

52,8

48,6

44,2

21,4

2004

92.826

26,2

25,2

53,1

46,2

41,6

21,0

2005

91.889

24,2

24,3

53,8

47,3

40,8

22,7

2006

85.836

21,2

22,3

54,8

48,8

39,3

25,4

2007

71.336

16,7

19,4

54,9

51,2

39,3

31,1

Leto

Vir: ZRSZ, 2001- 2008.

Tabela 5: Sredstva ESS razdeljena med ukrepe druge prednostne naloge (samo
sredstva EU brez lastne udeležbe)
Druga PN : Znanje, razvoj ĉloveških virov in zaposlovanje;
Ukrepi

Sredstva ESS
(v €)

1. Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela

20.362.375

2. Pospeševanje socialnega vkljuĉevanja

6.478.185

3. Vseţivljenjsko uĉenje

30.231.660

4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost

15.602.122

SKUPAJ

72.674.342

Vir: EPD 2004-2006
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Slika 3: Evropska sredstva Sloveniji za obdobje 2004-2006 (v mio. EUR)

Vir: PD Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (2005, str. 4)

Slika 4: EU sredstva Sloveniji po strukturnih skladih za obdobje 2004-2006

Vir: SVRL, 2008
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Graf 2: Finančna sredstva posameznega strukturnega sklada za Slovenijo v
obdobju 2004-2006 (v mio EUR)

Vir: Agencija za razvojne iniciative, Finanĉna sredstva strukturnih skladov EU

Slika 5: Evropska sredstva za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2007-2013

Vir: SVRL, Sredstva EU 2007-2013
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Tabela 6: Razvojne prioritete v novem programskem obdobju 2007–2013
Operativni program razvoja ĉloveških virov;
raven razvojnih prioritet

Sredstva ESS
(v €)

1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

262.114.965

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

140.018.678

3. Razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega uĉenja

164.661.965

4. Enakost moţnosti in spodbujanje socialne vkljuĉenosti

63.848.517

5. Institucionalna in administrativna usposobljenost

97.051.506

6. Tehniĉna pomoĉ

28.003.739

SKUPAJ

755.699.370

Vir: SVLR,2008
Sredstva ESS so samo deleţ EU brez lastne udeleţbe Slovenije. Z lastno udeleţbo
je skupna vrednost financiranja OP ESS 889 mio EUR

Slika 6: Delež sredstev namenjen ukrepom druge prednostne naloge 2004-2006

Vir: EPD 2004-2006 in PD
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Tabela 7: Horizontalne prednostne naloge druge prednostne naloge
Prednostna naloga št. 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje
Informacijska
ESS
Enake možnosti
Trajnostni razvoj
družba

2.1

2.2

2.4

Razvoj in
krepitev
aktivnih politik
trga dela

Pospeševanje
socialnega
vkljuĉevanja

Spodbujanje
podjetništva
in
prilagodljivosti

Preventivni in aktivni
pristop sta posebej
usmerjena na brezposelne
in dolgotrajno brezposelne
ţenske. Usposabljanje in
izobraţevanje ţensk kot
del integracijske poti bo
izboljšalo moţnosti ţensk
za zaposlitev.

Reševali in prepreĉevali se
bodo problemi socialne
izkljuĉenosti ţensk
(invalidk in ţensk s
posebnimi potrebami). To
jim bo pomagalo pri
vkljuĉevanju na trg dela.
Dvig ravni ĉloveškega
kapitala s poklicnim
usposabljanjem
zaposlenih ţensk (zlasti v
panogah, ki jih ĉaka
prestrukturiranje, pa tudi v
razvojno perspektivnih
panogah).
Spodbujalo in razvijalo se
bo podjetništvo pri
ţenskah, npr. z novimi
poslovnimi dejavnostmi in
novimi oblikami
organizacije dela. To lahko
tudi zmanjša razlike med
spoloma glede zagona
novih podjetij.
Naĉrtujejo se dejavnosti
pomoĉi starejšim ţenskam
pri premagovanju teţav in
ohranjanju dela.

Ni mogoĉe priĉakovati
neposrednih pozitivnih
uĉinkov na okolje.

Lokalna partnerstva na
podroĉju zaposlovanja kot
rezultat oblikovanja mreţ
in grozdov virov ter
razpoloţljivosti informacij.
Razvoj novih oblik dela, ki
izrabljajo moţnosti IKT.

Ni mogoĉe priĉakovati
neposrednih pozitivnih
uĉinkov na okolje.

Proaktivni pristop k ciljnim
skupinam v skladu z
dokumentom JIM, orodja
za delo na daljavo in nova
orodja za poklice na
podroĉju IKT.

Ni mogoĉe priĉakovati
neposrednih pozitivnih
uĉinkov na okolje.
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Udeleţba vseh v
gospodarstvu, temeljeĉem
na znanju. Pospeševanje
e-poslovanja, krepitev
zaupanja in varnosti eposlovanja, gojenje
lokalnih partnerstev na
podroĉju zaposlovanja.
Podpora uvajanju znanih
najboljših praks.

Vir: EDP za obdobje 2004-2006, str. 205-206

Tabela 8: Viri financiranja OP RČV (EU udeležba + lastna udeležba)
Financiranje
skupnosti

Nacionalni deleţ

Skupno financiranje

Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

262 114 965

46 255 583

308 370 548

Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev
dela in neaktivnih

140 018 678

24 709 179

164 727 857

Razvoj ĉloveških virov
in vseţivljenjsko
uĉenje

164 661 965

29 057 995

193 719 960

Enakost moţnosti in
spodbujanje socialne
vkljuĉenosti

63 848 517

11 267 386

75 115 903

Institucionalna in
administrativna
usposobljenost

97 051 506

17 126 737

114 178 243

Tehniĉna pomoĉ

28 003 739

4 941 838

32 945 577

Skupaj

755 699 370

133 358 718

889 058 088

Prednostna os

Vir:URL=« http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/si_sl.htm«.
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Slika 7: Delež sredstev namenjen med razvojne prioritete v operativnem
programu Razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Vir: EPD in PD

Tabela 9: Prednostne usmeritve, aktivnosti in programi,
zaposlovanje v obdobju 2007-2013, ki so sofinancirane iz ESS

PREDNOSTNA USMERITEV

AKTIVNOST

1.2 Usposabljanje in
izobraževanje za
konkurenčnost in
zaposlitev

1.2.3 Izobraţevanje in usposabljanje
za konkurenĉnost in zaposljivost

1.4 Pospeševanje razvoja
novih zaposlitvenih
možnosti

1.4.1 Samozaposlovanje kot nova
zaposlitvena moţnost

1.4.2 Projekti delodajalcev in
socialnih partnerjev za delavce v
postopku izgubljanja zaposlitve
1.4.3 Fleksibilne oblike zaposlitve
2.1 Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih

2.1.1 Vkljuĉevanje mladih BO na trg
dela
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Zavoda

Program

za

2.1.2 Vkljuĉevanje starejših BO na trg
dela
2.1.3 Vseţivljenjska karierna
orientacija: brezposelni in neaktivni
na trgu dela

2.1.4 Projekti usposabljanja in
izobraţevanja BO za zaposljivost

2.1.4.1 Projekti promoviranja
vkljuĉevanja v I in U za
zaposljivost
2.1.4.2 Projekti izobraţevanja
za BO

2.1.4.3 Projekti usposabljanja
za BO

2.1.4.4 Usposabljanje BO na
delovnem mestu

2.1.4.5 Inovativni ukrepi
prepreĉevanja prehoda v
dolgotrajno brezposelnost
2.1.5 Vkljuĉevanje dolgotrajno
brezposelnih na trg dela
4. 1 Enake možnosti na trgu
dela in krepitev socialne
vključenosti

4.1.1 Projekti socialne vkljuĉenosti za
zaposlovanje za ranljive skupine na
trgu dela

4.1.1.5 Projekti za ţenske

4.1.1.6 Projekti za mlade
4.1.1.7 Projekti za starejše

Vir: ZRSZ, 2009
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Tabela 10: Ukrepi, aktivnosti in podaktivnosti ESS – druge prednostne naloge:
znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, ki jih izvaja ZRSZ

UKREP

AKTIVNOST

PODAKTIVNOST

INST.
IZVAJANJA

KONĈNI
UPRAVIĈ.

2.1.1.1 Programi
institucionalnega
izobraţevanja

2.1 Razvoj in
krepitev
aktivnih politik
zaposlovanja

2.1.1
Usposabljanje,
namenjeno
poveĉanju
usposobljenosti
brezposelnih

2.1.1.2 Program
usposabljanja na
delovnem mestu in
integrirani programi
usposabljanja

Program
ZRSZ

2.1.2.1 Formalno
izobraţevanje
2.1.2
Izobraţevanje
brezposelnih

2.2.1 Pot do
vkljuĉenosti
2.2
Pospeševanje
socialne
vkljuĉenosti

2.1.2.2 Nacionalne
poklicne kvalifikacije
(NPK)

2.2.1.1 Pot do
vkljuĉenosti

2.2.1.2 Programi
delovne vkljuĉenosti
invalidov

2.2.2 Pomoĉ za
zaposlovanje

2.4
Spodbujanje

Program,
Javni poziv

ZRSZ
Program

2.2.2.1 Spodbujanje
prehajanja osebnega
dopolnilnega dela v
redne oblike
zaposlovanja

2.4.1
Usposabljanje in
izobraţevanje
zaposlenih v
podjetjih v
preoblikovanju

2.4.1.1 Usposabljanje
in izobraţevanje
zaposlenih v podjetjih
v preoblikovanju

2.4.2
Usposabljanje in
izobraţevanje
zaposlenih v
perspektivnih

2.4.2.1 Usposabljanje
in izobraţevanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih

Javni razpisi
ZRSZ
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Javni razpis

podjetništva in
prilagodljivosti

sektorjih

2.4.3.1 Pomoĉ pri
samozaposlitvi
2.4.3
Usposabljanje in
pomoĉ pri
ustanavljanju
podjetij

2.4.3.2 Subvencije za
samozaposlitev

Programi

2.4.4.1 Lokalni
zaposlitveni programi
2.4.4 Razvoj
novih virov
zaposlovanja

Javni razpis
2.4.4.2 Spodbujanje
novega zaposlovanja
starejših

Vir: ZRSZ

Tabela 11: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela ter programi APZ za
reševanje

UKREP

2.1 Razvoj in
krepitev
aktivnih
politik
zaposlovanja

AKTIVNOST

2.1.1
Usposabljanje,
namenjeno
poveĉanju
usposobljenosti
brezposelnih

PODAKTIVNOST

2.1.1.1
Programi
institucionalnega
izobraţevanja

2.1.1.2 Program
usposabljanja na
delovnem mestu
in integrirani
programi
usposabljanja
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Programi APZ
sofinanciran
iz ESS 2004

Programi APZ
sofinanciran
iz ESS 2005

Programi APZ
sofinanciran
iz ESS 2006

Pomoĉ pri
naĉrtovanju
poklicne poti,
Klubi za
iskanje
zaposlitve,
Programi
izobraţevanja
in
usposabljanja

Informacijski
centri iskalcev
zaposlitve

V letu 2006
aktivnosti niso
bile
sofinancirane
iz ESS

Usposabljanje
na delovnem
mestu

Usposabljanje
na delovnem
mestu

Usposabljanje
na delovnem
mestu

2.1.1.3 Promocija
poklicev (2008)

2.1.2.1 Formalno
izobraţevanje

Program
10.000

Program
10.000

Program
10.000

2.1.2.2
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
(NPK)

Program
10.000

Izobraţevanje
in pridobitev
certifikatov o
NPK

Izobraţevanje
in pridobitev
certifikatov o
NPK

2.1.2
Izobraţevanje
brezposelnih

Vir: ZRSZ, Programi APZ sofinancirani iz ESS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Tabela 12: Delež žensk vključenih v programe v obdobju 2004-2007

Leto

2004

2005

2006

2007

Skupaj

% ţensk vkljuĉenih v
izobr. in usposablj.

66,97

60,31

46,63

64,34

58,61

Vsi

6.207

5.772

6.865

3.592

22.436

Ţenske

4.157

3.481

3.201

2.311

13.150

Vir: Letno poroĉilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006 (2008, str. 77)
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Tabela 13: Dodeljena sredstva za izvajanje programov v ukrepu Razvoj in
krepitev aktivnih politik trga dela v letih 2004 – 2006
Vrednost v SIT
2004

2005

2.1.1.1 Program
institucionalnega
izobraţevanja

400.058.000

214.000.000

2.1.1.2 Programi
usposabljanja na
delovnem mestu

479.704.000

2.1.2.1 Formalno
izobraţevanje
2.1.2.2 Nacionalne
poklicne kvalifikacije
SKUPAJ

2006

2007/2008

1.308.000.000

1.128.000.000

537.045.750

1.376.000.000

1.375.000.000

1.050.000.000

150.000.000

470.000.000

281.000.000

2.405.762.000

3.367.002.005

2.459.000.000

537.045.750

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EPD za leta 2004, 2005, 2006 in 2007.

Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja ukrepa 2.1 glede na EPD 2004-2006

Ukrep 2.1

Razpoloţljiva
sredstva za
obdobje 20042006

Razpisana
sredstva

Leto

Mio SIT

%

Mio SIT

2004

7.013

100

1.346

2005

7.013

100

5.469

78

2006

7.013

100

7.306

2007

7.013

100

8.102

Realiziran
a sredstva

%

Mio SIT

Podpisanih
pogodb

Posredovani
zahtevki za
povraĉilo
(le del EU)

Mio SIT

%

Mio SIT

%

2.430

4.669

66,6

1.114

21,2

104,2

4.353

7.106

101,3

2.764

52,6

116,1

5.568

8.102

116,1

3.264

62,3

525

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EPD za leta 2004, 2005,2006 in 2007
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Graf 3:Sredstev ESS namenjena programom APZ za ukrep Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela v okviru EPD
2004-2006 po letih (mio SIT)

Vir: Letno poroĉilo o izvajanju EPD za leta 2004,2005,2006 in 2007
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Tabela 15: Pospeševanje socialnega vključevanja ter programi APZ za
reševanje

UKREP

AKTIVNOST

PODAKTIVNO
ST

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2004

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2005

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2006

Projektno uĉenje
za mlajše
odrasle - PUM

Projektno
uĉenje za
mlajše odrasle
- PUM

Projektno
uĉenje za
mlajše odrasle
– PUM

2.2.2.2 Pomoĉ
pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih
ţensk

Pomoĉ pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih
ţensk

Pomoĉ pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih
ţensk

2.2.2.3 Projekti
netrţnih
zaposlitvenih
programov

Projekti
netrţnih
zaposlitvenih
programov

Projekti
netrţnih
zaposlitvenih
programov

2.2.2.4
Usposabljanje
na delovnem
mestu in
integrirani
programi
usposabljanja
za invalide

Usposabljanje
na delovnem
mestu in
integrirani
programi
usposabljanja
za invalide

Usposabljanje
na delovnem
mestu in
integrirani
programi
usposabljanja
za invalide

2.2.1.1 Pot do
vkljuĉenosti
2.2.1 Pot do
vkljuĉenosti

2.2
Pospeševanje
socialne
vkljuĉenosti

2.2.2 Pomoĉ
za
zaposlovanje

2.2.1.2
Programi
delovne
vkljuĉenosti
invalidov

Programi
delovne
vkljuĉenosti
invalidov

2.2.2.1
Spodbujanje
prehajanja
osebnega
dopolnilnega
dela v redne
oblike
zaposlovanja

Spodbujanje
prehajanja
osebnega
dopolnilnega
dela v redne
oblike
zaposlovanja
(se ni izvajal)
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2.2.2.5
Usposabljanje
na delovnem
mestu v uĉnih
delavnicah in
uĉnih podjetjih

Usposabljanje
na delovnem
mestu v uĉnih
delavnicah in
uĉnih podjetjih

Usposabljanje
na delovnem
mestu v uĉnih
delavnicah in
uĉnih podjetjih

Vir: ZRSZ, Programi APZ sofinancirani iz ESS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Tabela 16: Delež žensk v ukrepu Spodbujanje socialnega vključevanja

Leto

2004

2005

2006

2007

Skupaj

% ţensk vkljuĉenih v
izobr. in usposablj.

55,8

66,9

66,5

54,2

60,85

Vsi

398

611

567

238

1.814

Ţenske

222

409

377

129

1.137

Vir: Letno poroĉilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006 (2008, str. 80)
Tabela 17: Dodeljena sredstva ESS, ukrepu Pospeševanje socialne vključenosti
v letih 2004 – 2006
Vrednost v SIT
2.2.1.1 Pot do
vkljuĉenosti (PUM)
2.2.1.2 Programi
delovne vkljuĉenosti
invalidov
2.2.2.1 Spodbujanje
prehajanja osebnega
dopolnilnega dela v
redne oblike
zaposlovanja
2.2.2.2 Pomoĉ pri
zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih ţensk

2004

2005

2006

2007/2008

104.435.000

58.000.000

37.000.000

45.000.000

211.404.000

x

20.000.000

x

x

725.000.000

464.000.000

412.385.580
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x

100.000.000

135.000.000

120.000.000
+
119.158.560

x

196.000.000

224.000.000

25.000.000

x

102.329.587

299.000.000

42.000.000

335.839.000

1.123.329.587

1.122.000.000

1.002.702.140

2.2.2.3 Projekti netrţnih
zaposlitvenih programov
2.2.2.4 Usposabljanje na
delovnem mestu in
integrirani programi
usposabljanje za
invalide
2.2.2.5 Usposabljanje na
delovnem mestu v uĉnih
delavnicah in uĉnih
podjetjih
SKUPAJ

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EPD za leta 2004,2005,2006 in 2007

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja ukrepa 2.2 glede na EPD 2004-2006

Ukrep 2.2

Leto

Razpoloţljiva
sredstva za
obdobje 20042006
Mio SIT

%

Razpisana
sredstva

Mio SIT

%

Realizirana
sredstva

Mio SIT

Posredovani
zahtevki za
povraĉilo
(le del EU)

Podpisanih
pogodb

Mio SIT

%

Mio SIT

%

2004

2.337

100

259

191

2005

2.337

100

2.199

94,1

355

1.876

80,2

172

9,8

2006

2.337

100

2.713

116

1.166

2.249

96,2

397

22,7

2007

2.337

100

2.136

91,9

1.653

2.136

91,8

720

42,4

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EDP 2004-2006, 2005,2006,2007,2008.
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Slika 8: Sredstva ESS razdeljena na podaktivnosti v ukrepu Pospeševanje
socialnega vključevanja, ki jih je izvajal Zavod

Vir: ZRSZ
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Graf 4: Sredstev ESS namenjena programom APZ za ukrep Pospeševanje socialnega vključevanja v okviru EPD 20042006 po letih (mio SIT)

Vir: Letno poroĉilo o izvajanju EPD za leta 2004,2005,2006 in 2007
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Tabela 19: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter programi APZ za
reševanje

UKREP

2.4
Spodbujanj
e
podjetništv
a in
prilagodljiv
osti

AKTIVNOST

PODAKTIVNOST

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2004

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2005

Programi APZ
sofinanciran iz
ESS 2006

2.4.1
Usposabljanje
in
izobraţevanje
zaposlenih,
zlasti iz
sektorjev v
prestrukturiranj
e

2.4.1.1
Usposabljanje in
izobraţevanje
zaposlenih, zlasti
iz sektorjev v
prestrukturiranje

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

2.4.2
Usposabljanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih s
hitro stopnjo
rasti

2.4.2.1
Usposabljanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih s hitro
stopnjo rasti

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

Sofinanciranje
izobraţevanja
in
usposabljanja
zaposlenih

2.4.3.1 Pomoĉ pri
samozaposlitvi

Se ne izvaja

2.4.3.2
Sofinanciranje
stroškov
spodbujanja
podjetništva

Spodbujanje
samozaposlov
anja

Spodbujanje
samozaposlov
anja

Spodbujanje
samozaposlov
anja

Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših

Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših

2.4.3
Usposabljanje
in pomoĉ pri
ustanavljanju
podjetij

2.4.4 Razvoj
novih virov
zaposlovanja

2.4.4.1 Lokalni
zaposlitveni
programi

Lokalni
zaposlitveni
programi

2.4.4.2
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših

Vir: ZRSZ, Programi APZ sofinancirani iz ESS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
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Tabela 20: Delež žensk vključenih v ukrep 2.4

Leto

2004

2005

2006

2007

Skupaj

43

39,6

40,3

39,45

40

Vsi

5.558

10.438

18.666

32.871

67.533

Ţenske

2.390

4.130

7.521

12.969

27.010

% ţensk vkljuĉenih v
izobr. in usposablj.

Vir: Letno poroĉilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006 (2008, str. 88)
Tabela 21: Dodeljena sredstva za izvajanje programov v ukrepu Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti v letih 2004 – 2006

2004

Vrednost v SIT
2005

2006

2007

2.4.1.1 Usposabljanje in
izobraţevanje zaposlenih
v podjetjih v
prestrukturiranju

170.549.000

1.572.000.000

141.000.000

410.000.000

2.4.1.2 Usposabljanje
zaposlenih v
perspektivnih podjetjih s
hitro stopnjo rasti

167.492.000

415.000.000

449.000.000

800.000.000

x

x

x

x

565.128.000

2.706.000.000

60.000.000

197.000.000

522.000.000

245.188.000

4.890.000.000

582.000.000

245.188.000

2.4.3.1 Pomoĉ pri
samozaposlitvi
2.4.3.2 Sofinanciranje
stroškov spodbujanja
podjetništva
2.4.4.1 Lokalni
zaposlitveni programi
2.4.4.2 Spodbujanje
novega zaposlovanja
starejših
SKUPAJ

299.451.000

1.202.650.000

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EPD za leta 2004,2005,2006 in 2007
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Graf 5: Sredstva ESS namenjena programom APZ za ukrep Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti v okviru EPD
2004-2006 (v mio SIT)

Vir: Letno poroĉilo o izvajanju EPD za leta 2004,2005,2006 in 2007
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Tabela 22: Pregled realizacije izvajanja ukrepa 2.4 glede na EPD 2004-2006

Ukrep 2.4

Razpoloţljiva
sredstva za
obdobje 20042006

Razpisana
sredstva

Leto

Mio SIT

%

Mio SIT

2004

7.012

100

1.203

2005

7.012

100

7.012

100

2006

7.012

100

7.013

2007

7.012

100

5.917

%

Realizirana
sredstva

Mio SIT

Posredovani
zahtevki za
povraĉilo
(le del EU)

Podpisanih
pogodb

Mio SIT

%

Mio SIT

%

1.852

6.177

88

402

7,6

100

3.617

7.013

100

1.093

20,8

84,8

4.704

5.914

84,8

2.055

39,3

973

Vir: Letna poroĉila o izvajanju EDP 2004-2006, 2005,2006,2007,2008.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisana Janja Skaza, rojena 03.06.1971 v Mariboru, s svojim podpisom potrjujem,
da sem avtorica diplomskega dela z naslovom USPEŠNOST ZAVODA ZA
ZAPOSLOVANJE PRI KORIŠĈENJU SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA V
OBDOBJU 2004-2006 in dovoljujem objavo diplomskega dela na internetu.
Diplomsko delo z naslovom USPEŠNOST ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE PRI
KORIŠĈENJU SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA V OBDOBJU 2004-2006 je
lektorirala Maja Ravnik.

Ljubljana; 11. maj 2009

Podpis:
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