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Aktivna politika zaposlovanja 
(APZ)
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Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je 
nabor ukrepov, s katerimi država aktivno 
posega na trg dela

Namen: Odpravljanje neskladij med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela

Zavod ima pomembno vlogo pri  izvajanju 
vsakoletnega programa ukrepov APZ



Enake možnosti

V ukrepe APZ, zlasti subvencionirane zaposlitve, vključujemo brezposelne, 
ki brez teh ukrepov ne morejo enakopravno nastopati na trgu dela.
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Plan števila vključenih oseb v letu 2017: 25.000

Razpoložljiva sredstva v letu 2017: 90,9 mio EUR
 od tega iz slovenskega proračuna 39,5 mio EUR
 in iz sredstev EU: 51,4 mio EUR (kjer se financira 80% iz EU in 20% slo. proračuna).

Večina ukrepov aktivne politike zaposlovanja je sofinanciranih iz 
Evropskega socialnega sklada.

Razpoložljiva sredstva za izvajanje ukrepov
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Ukrepi APZ, ki jih izvaja ZRSZ
Katalog ukrepov APZ, objavljen na spletni strani MDDSZ

1. Usposabljanje in izobraževanje (pri zunanjih izvajalcih ali pri 
delodajalcih)

3. Spodbude za zaposlovanje (subvencije, povračila prispevkov)

4. Kreiranje delovnih mest (javna dela)

5. Spodbujanje ženskega podjetništva (subvencije za 
samozaposlitev)

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
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Ukrep  Usposabljanje in izobraževanje

 Programi za pridobitev SPLOŠNIH KOMPETENC 

 Programi za pridobitev SPECIFIČNIH / POKLICNIH KOMPETENC

Financiranje:

 s sredstvi ESS (MDDSZ)

 s sredstvi slovenskega proračuna (MDDSZ)

 s pomočjo sredstev drugih virov (ministrstva – MIZŠ, MGRT; drugi viri)



Pri zunanjih izvajalcih
 Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja - NIU

 Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali temeljnih kvalifikacij NPK

 Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)

 Podporni in razvojni projekti

 PUM-O in drugi programi

 Programi formalnega izobraževanja – OŠ

Pri delodajalcih
 Usposabljanje na delovnem mestu - UDM, 
 delovni preizkus - DP
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Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja – NIU

 programi za pridobitev specifičnih / poklicnih kompetenc

 izvajalci vpisani v register zunanjih izvajalcev pri ZRSZ 

 programi oblikovani po meri delodajalcev – „tailor maid“ programi –
(programi se oblikujejo skupaj z izvajalci in delodajalci oz. njihovimi 
združenji)

 na različnih področjih (strojništvo, kovinarstvo, gostinstvo, transport, 
varovanje, gradbeništvo, …)

 pridobitev znanj, po katerih povprašujejo delodajalci

 zapolnjevanje vrzeli na trgu dela 
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Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)
 Nova operacija ESS (do leta 2021)

 Programi za pridobitev specifičnih / poklicnih kompetenc

 Izvajajo MIC-i – Medpodjetniški izobraževalni centri, vpis v register pri ZRSZ

 Kombinacija programa usposabljanja, delno pri izvajalcu delno pri delodajalcu 
(izvajalec poišče delodajalca, pri katerem se oseba usposablja ter zagotavlja 
ustrezno izvedbo programa)

 zagotavljanje somentorstva v času 3 mesečnega usposabljana pri delodajalcu 
(izvajalec in delodajalec)

 Namen: povezovanje sfere izobraževanje s sfero dela 

 V letošnjem letu pričetek 4 različnih programov na 5 OS (oblikovalec kovin, 
ključavničar, MIG/MAG varjenje, pomočnik kuharja)
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Pridobivanje splošnih kompetenc

 Tuji jeziki, računalniški programi, ZUP, nadaljevanje tudi 
v 2018 – letno cca 4.000 vključitev - s sredstvi MIZŠ v letu 2017 

 Podjetniško usposabljanje za terciarno izobražene ženske 
pred dodelitvijo subvencije za samozaposlitev – sodelovanje s 
MGRT oz. SPIRIT, ki financira program (letno cca 500 
vključitev)

 Drugi programi v sodelovanju z lokalnimi partnerji
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Preverjanje in potrjevanje NPK /TK

 NPK – izvajalci vpisani v register pri državnem 
izpitnem centru 

 TK voznik/voznica - izvajalci pooblaščeni s 
strani MZI in ki so vpisani v register na ZRSZ ter 
imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju v skladu z 
ZUTD 

 IP sredstva

 Cca. 800 – 1.000 vključitev letno
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Več o programih APZ 
http://www.ess.gov.si

Hvala za vašo pozornost!

http://www.ess.gov.si/
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