
  
  

  
  

Plenarni prispevki

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

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

MOŽNOSTI 
FINANCIRANJA 

IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH - MDDSZ

ga. Irena Kuntari� Hribar

Pregled sofinanciranja aktivnosti MDDSZ po Letnem 
programu izobraževanja odraslih 2011

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pri LPIO namenja finan�na sredstva 
za 4 podro�ja, in sicer:

• Priprava brezposelnih na zaposlitev                                              integralni
(Svetovanje in pomo� pri iskanju zaposlitve)

• Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev                                prora�un
• Sredstva namenjena za delovanje zavodov (ACS, RIC in CPI)
• Sredstva ESS
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Priprava brezposelnih na zaposlitev (Svetovanje in pomo� pri iskanju 
zaposlitve)

V okviru tega podro�ja bo MDDSZ financiralo naslednje aktivnosti:

• Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje , v 
višini 531.250 EUR;

• Pomo� pri iskanju zaposlitve, v višini 3.677.000 EUR;
• Razvoj in izvajanje novih oblik pomo�i in predstavitve, v višini 32.000 

EUR.

Vse aktivnosti izvaja ZRSZ, v okiru 1. ukrepa APZ. V letu 2011 je tako za
izvajanje aktivnosti skupaj namenjenih 4.240.250 EUR.

Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev

V okviru tega podro�ja bo MDDSZ financiralo naslednje aktivnosti:

• Programe prakti�nega usposabljanja, v višini  4.679.451 EUR;
• Programe izobraževanja, v višini  2.200.000 EUR;
• Institucionalno usposabljanje in nacionalne poklicne kvalifikacije, v 

višini 3.720.000 EUR.

Tudi te aktivnosti izvaja ZRSZ, v okiru 2. ukrepa  APZ. V letu 2011 je tako 
za izvajanje aktivnosti skupaj namenjenih 10.599.451 EUR.
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Sredstva namenjena za delovanje zavodov (ACS, RIC in CPI)

Pod okriljem delovanja MDDSZ sodijo tudi zavodi za katere ministrstvo namenja
finan�na sredstva za njihovo delovanje. Gre za osrednje institucije v državi, ki se
ukvarjajo predvsem z izobraževanjem odraslih in preu�evanjem tega podro�ja.

Skupna višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja za delovanje teh zavodov znaša
1.262.288 EUR.

MDDSZ

ACS

RIC

CPI

Sredstva namenjena za izobraževanje odraslih iz ESS

Iz sredstev ESS so financirani naslednji programi:

• Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2010;
• Znanje uresni�uje sanje;
• Usposabljanje delavcev, ki �akajo na delo;
• Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK;
• Usposabljanje  brezposelnih oseb na delovnem mestu.
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Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2010

V letu 2011 bo za projekt namenjenih 4.000.000 EUR.

Projekt bo predvidoma objavljen v za�etku leta 2011. Projekt pa je namenjen:
• dvigu ravni usposobljenosti zaposlenih,
• prepre�evanju prehoda predvsem nižje in neustrezno usposobljenih zaposlenih 

v odprto brezposelnost, 
• dvigu kompetenc zaposlenih ter s tem izboljšanju njihove prilagodljivosti in 

mobilnosti na trgu dela,
• pove�anju zaposlitvenih možnosti zaposlenih,
• dvigu  prilagodljivosti podjetij z vlaganjem v znanje zaposlenih, kar je 

posebnega pomena zlasti v �asu gospodarske krize.

Ciljna skupina projekta so zaposleni in podjetja.
Program bo izvajal Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. (www.sklad-kadri.si)

Znanje uresni�uje sanje

V letu 2011 bo za program namenjenih 2.104.159 EUR.
V okviru javnega razpisa lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravi�enih 

stroškov, ki so nastali z vklju�itvijo v:
• jezikovne te�aje, 
• te�aje ra�unalništva,
• priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

in preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
• priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij 

in/ali preverjanje in potrjevanje temeljnih poklicnih kvalifikacij. 

Vlagatelji morajo biti v �asu vklju�itve v posamezen program izobraževanja in/ali 
usposabljanja, ki je sofinanciran po javnem razpisu, v rednem delovnem 
razmerju in imajo najve� V. stopnjo izobrazbe.

Javni razpis je v zaklju�evanju, zato prijava ni ve� mogo�a.
Javni razpis izvaja Zavod RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si).
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Usposabljanje delavcev, ki �akajo na delo

Gre za projekt, ki dopolnjuje Zakon o delnem povra�ilu nadomestila pla�e (Ur. l. RS, 
št. 42/09).

Na podlagi zakona lahko delodajlci, ki so izpolnjevali z zakonom predpisane pogoje, 
uveljavljali:

• delno povra�ilo upravi�enih stroškov usposabljanja delavca na za�asnem
�akanju, in sicer do višine 500 EUR, za najmanj 20 % �asa �akanja za
posameznega delavca.

Za leto 2011 je sicer namenjenih 5.186.680 EUR, vendar pa je javni razpis že zaprt.

Institucionalno usposabljanje in priprave na Nacionalne poklicne kvalifikacije 
za obdobje 2009-2015

Predmet programa je izvajanje in sofinanciranje programa »Institucionalno
usposabljanje in priprave na Nacionalne poklicne kvalifikacije«. Upravi�enec je na
podlagi javnega naro�ila izbral izvajalce, ki storitev izvajajo.

Cilj programa je pove�anje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni
ter zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela ter spodbujanju in podpori
neaktivnim in brezposelnim, da aktivno pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti,
da se zaposlijo in ohranijo zaposlitev.

V letu 2011 bo za izvajanje programam namenjenih 3.600.000 EUR, skupaj z DDV.
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Usposabljanje brezposelnih oseb na delovnem mestu (UDM 2009/2011)

Usposabljanje, v okviru tega programa, pomeni delovno vklju�enost brezposelne
osebe v program, ki pod strokovnim vodstvom mentorja in z namenom pridobitve
novih znanj, veš�in, spretnosti in delovnih izkušenj, poteka na delovnem mestu.
Zaradi nemotenega poteka usposabljanja v primeru morebitne odsotnosti mentorja
je zaželeno, da izvajalec poleg mentorja dolo�i tudi nadomestnega mentorja.

Cilj programa je: 

• ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb po zaklju�enem 
usposabljanju, 

•pove�ati konkuren�nost vklju�enih oseb na trgu dela, 

•zaposliti vsaj 50 % brezposelnih oseb, ki se bodo usposabljale na delovnem mestu 
v okviru sklopa II tega javnega povabila. 

Za izvajanje je namenjenih 4.679.451 EUR.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, bo poleg vseh zgoraj 
naštetih programov usposabljanja v letu 2011 namenilo še 2.815.066 EUR 
za podporne programe izobraževanja odraslih, in sicer s slede�imi 
instrumenti:

• Vseživljenjska karierna orientacije - brezposelni in neaktivni

• Promocija poklicev

•Posodobitev poklicnih standardov in katalogov

•Slovensko ogrodje kvalifikacij 
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Hvala za vašo pozornost!

Irena Kuntari� Hribar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Direktorat za trg dela in zaposlovanje
irena.kuntaric-hribar@gov.si


