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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

30. november – 1. december 2010
Hotel Habakuk, Maribor

NACIONALNE PRIORITETE IN
USMERITVE NA PODRO�JU

IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH -
RENPIO

ga. Damjana KOŠIR
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Zakon o urejanju trga dela

Poglavitni cilji zakona:

• pove�anje varnost oseb, ki so izgubile zaposlitev – prispevek k
konceptu varne prožnosti na trgu dela,

• pove�anje uspešnosti in u�inkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja,

• zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu
dela,

• pove�anje nadzora nad institucijami na trgu dela.
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Poleg tega pa zakon zagotavlja:

• razširitev kroga upravi�encev do denarnega nadomestila za �as
brezposelnosti (mladi), pove�anje minimalnega zneska denarnega
nadomestila (350 EUR) in povpre�ne višine izpla�anih nadomestil,

• uvajanje novih ukrepov APZ (npr. job rotation in job sharing),
uvajanje novih izvajalcev teh ukrepov, širitev storitev karierne orientacije
kot prvega koraka na poti do zaposlitve,
vklju�evanje socialnih partnerjev na lokalni ravni in
sistemati�no spremljanje in evalvacija ukrepov APZ, vodneje evidence
iskalcev zaposlitve..

• ukinitev nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja in iskalce
zaposlitve ter uvajanje dodatnih sodobnih elektronskih storitev.

Ukrepi države na trgu dela

Zakon je podlaga za izvajanje naslednjih ukrepov države na trgu dela:

– Storitvi za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija, 
posredovanje zaposlitve)

– Aktivna politika zaposlovanja
– Zavarovanje za primer brezposelnosti
– Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja
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Aktivna politika zaposlovanja
Klju�ni ukrepi:
1.Usposabljanje in izobraževanje
• tudi v bodo�e bo to najpomembnejši ukrep aktivne politike zaposlovanja,

saj so evalvacije dosedanjega izvajanja pokazale, da so posebej
uspešni ukrepi usposabljanja na konkretnem delovnem mestu, zato se
bodo nadaljevali v tej obliki; usposabljanje in izobraževanje brezposelnih
bo v bodo�e bolj povezano s karierno orientacijo, zaposleni v podjetjih
pa se bodo tudi v bodo�e usposabljali v skladu s programi usposabljanja
v podjetjih, vendar bo podjetjem pri pripravi na�rtov izobraževanja in
celotnem podro�ju ravnanja s �loveškimi viri nudena dodatna pomo�.
Udeleženci: brezposelni, zaposleni, delodajalci, drugi iskalci zaposlitve

2. Nadomeš�anje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
• novost, ki naj bi prispevala k ve�ji mobilnosti in prožnosti na trgu dela.

Udeleženci: brezpsoelni, deldoajalci, ki usposabljajo svoje delavce,
drugi iskalci zaposlitve

3. Spodbude za zaposlovanje
• tudi v bodo�e bodo namenjene najbolj ranljivim skupinam brezposelnih

na trgu dela - mladi do 25 leta, iskalci prve zaposlitve, absolventi, starejši
od 50 let, izvajale pa se bodo praviloma v povezavi s usposabljanjem.
Udeleženci: ranljive skupine brezposelnih, iskalci zaposlitve, katerih
zaposlitve je ogrožena

4. Kreiranje delovnih mest
• potekalo bo v okviru javnih del in v prihodnosti tudi s socialnim

podjetništvom; ukrep je namenjen predvsem dolgotrajno brezposelnim.
Udeleženci: ranljive skupine brezposelnih

5. Spodbujanje samozaposlovanja
• namenjeno bo predvsem brezposelnim osebam, ki imajo podjetniško

idejo, o �emer bodo presojali preko ZJN izbrani podjetniški svetovalci;
pred pridobitvijo subvencije bo potrebno opraviti usposabljanje; ker
podporno okolje za podjetništvo po našem mnenju ni ustrezno, bo ta
ukrep nadgrajen tudi s svetovanjem v prvih letih poslovanja
samozaposlenih oseb.
Udeleženci: ranljive skupine brezposelnih, iskalci zaposlitve, katerih
zaposlitve je ogrožena
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Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

• namen – izboljšanje zaposlitvenih možnosti udeležencev ter
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem
trgu dela

• ustanovitelji – združenja delodajalcev, zbornice, sindikati
• udeleženci – zaposleni
• ustanovitveno premoženje – najmanj 50.000 EUR
• sofinanciranje letnega programa fundacije iz sredstev državnega

prora�una
• upravljanje – programski svet, 5 �lanov

Slovenski nacionalni program reform –
Slovenija 2020

Cilji:
• izboljšati usposobljenost prebivalcev za boljšo zaposljivost
• promocija zaposlensoti in samozaposlenosti
• promocija vseživljenjskega u�enja
• aktivacija brezposelnih
• zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela (mladi, starejši, invalidi, 

druge ranljive skupine..)
• u�inkovito delovanje trga dela in institucij (zavod za zaposlovanje, 

koncesionarji, agenciej za zagotavljanje dela delavcev drugemu
uporabniku)
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Indikatorji:

• 75 % stopnja zaposelnosti starih med 20 – 64 let (predvsem
pove�ati delež zaposlenih starih od 55 – 64 let)

• delež brezposelnih, vklju�enih v usposabljanje in izobraževanje
• delež ohranjenih zaposlitev v 12 mesecih po zaklju�enem projektu
• delež oseb, vklju�enih v vseživljenjsko u�enje
• delež brezposelnih, vklju�enih v ukrepe APZ v 4 mesecih po za�etku

brezposelnosti
• delež zašposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi
• delež prejemnikov denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

med vsemi brezposelnimi

Izhodiš�a za resolucijo o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2011-2015

Kaj lahko prispeva k ve�ji u�inkovitosti in transparentnosti na
podro�ju izobraževanja odraslih

• delitev dela med nosilnima ministrstvoma po prednostnih podro�jih in 
podpodro�jih (npr. formalno izobraževanje – zaposleni, brezposelni, 
ostali) in ne po ciljnih skupinah

• usklajena nadaljnja izgradnja podporne mreže (centri za informiranjein
poklicno svetovanje, centri za samostojno u�enje, centri za svetovanje, 
vrednotenje in priznavanje predhodnega u�enja..)

• u�inkovit nadaljnji razvoj karierne orientacije (ukrepi MDDSZ, ki se 
sofinancirajo iz ESS v obd. 2007 – 2013)
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Glavna izhodiš�a MDDSZ:

• krepitev storitev karierne orientacije, še posebej za ciljne skupine –
šolajo�o se mladino, zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena, 
brezposelne

• krepitev ukrepov za izboljšanje prehoda iz šole v prvo zaposlitev,
• ukrepi za spodbujanje ve�je zaposlenosti med starimi od 55 – 64 

let,
• odpravljanje strukturnih neskladij na trgu dela (krajše oblike

usposabljanja, nadaljnji razvoj sistema NPK,
• ve�ja uveljavitev programov za razvoj pismenosti, temeljnjih

zmožnosti in kompetenc za odrinjene skupine odraslih

Hvala za pozornost!

Damjana KOŠIR
Generalna direktorica

Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

damjana.kosir@gov.si


