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STANJE NA TRGU DELA V LETU 2010

• upad števila aktivnega prebivalstva za 1,3 %

• povečanje števila brezposelnih – 110.021 konec leta 2010

(109.174 novo prijavljenih brezposelnih, 95.825 odjavljenih iz 
evidence zavoda, 57.004 zaposlenih)

• stopnja brezposelnosti 7,8 %

• struktura brezposelnih konec leta 2010 – 46,5 % žensk, 14,9 
% iskalcev prve zaposlitve, 36,3 % oseb s I. in II. stopnjo 
izobrazbe, 35,4 % starejših od 50 let, 43,1 % dolgotrajno 
brezposelnih



PROBLEMATIKA NA SLOVENSKEM TRGU DELA

• strukturna brezposelnost,

• nizka stopnja delovno aktivnih starejših (med 55 in 64 let 
starosti)

• dualizem na trgu dela (mladi in prožne oblike zaposlitev)• dualizem na trgu dela (mladi in prožne oblike zaposlitev)

• nevarnost, da določene skupine brezposelnih zapadejo v 
dolgotrajno brezposelnost



UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

• usposabljanje in izobraževanje

• nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta

• spodbude za zaposlovanje• spodbude za zaposlovanje

• kreiranje delovnih mest

• Spodbujanje samozaposlovanja

V letu 2010 je bilo v ukrepe APZ vključenih 71.269 oseb ali 
kar 70 % povprečno brezposelnih v tem letu.



UKREP APZ “IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE” V LETU 2010

• porabljena sredstva – 25,5 mio EUR, od tega 
51,6 % projektov, sofinanciranih iz 
Evropskega socialnega skladaEvropskega socialnega sklada

• število vključenih – 28.031 brezposelnih in 
11.180 zaposlenih, skupaj 39.211 oseb ali 4,2 
% aktivnih prebivalcev



USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
BREZPOSELNIH

Skupine programov:

• institucionalno usposabljanje

• priprava na potrjevanje NPK

• potrjevanje NPK

• delovni preizkus• delovni preizkus

• usposabljanje na delovnem mestu

• formalno izobraževanje

• Projektno učenje za mlade (PUM)

V programe so se v večjem deležu vključevale ženske kot 
moški, mlajši pogosteje od starejših in bolj izobraženi 
pogosteje kot tisti z nižjo izobrazbo.



USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE 
ZAPOSLENIH

Programi – projekti:

• Znanje uresničuje sanje

• Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo

• Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo 
konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008 – 2010

• Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov

• Kompetenčni centri za razvoj akdrov



IZZIVI ZA NAČRTOVANJE NOVIH UKREPOV

• povečati delež vključenih starejših in tistih brez ali z nizko 
stopnjo izobrazbe v usposabljanje in izobraževanje

• vzpostaviti tesnejše sodelovanje s socialnimi partnerji • vzpostaviti tesnejše sodelovanje s socialnimi partnerji 
(fundacije)

• izvajati programe za večjo motiviranost in funkcionalno 
usposobljenost določenih skupin zaposlenih in brezposelnih 
za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja



IZVAJALCI UKREPA APZ “USPOSABLJANJE IN 
IZOBRAŽEVANJE”

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.mddsz.gov.si

Zavod RS za zaposlovanjeZavod RS za zaposlovanje

www.ess.gov.si

Sklad za razvoj kadrov in štipendije 

www.sklad-kadri.si


