
PRILOGA 3: UKREPI JAMSTVA ZA MLADE GLEDE NA CILJNE SKUPINE

predvidena 

sredstva 

2014

razpisana 

sredstva 

2014  (1.1. do 

31.12.2014) 

EUR EUR

II. Podporni ukrepi 

Reforme 

14. Zakon o študentskem delu MDDSZ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C 

(Uradni list RS, št. 95/14), ki je stopil v veljavo 30. 12. 2014, zvišuje socialno in 

ekonomsko varnost dijakov in študentov pri opravljanju začasnega in občasnega dela z 

vključitvijo v sistem socialnih zavarovanj in določitvijo minimalne urne postavke, hkrati 

pa s sorazmernim zvišanjem stroškov dela, ki se po novem delijo med delodajalca in 

dijaka ali študenta, odgovarja tudi na problem segmentacije na trgu dela.

0

15. Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na 

ZRSZ (Svetovalci za mlade)

MDDSZ

Delo svetovalcev poteka v skladu z načrti. Mentorstvo jim nudijo vodje uradov za delo. 

1.500.000 1.500.000 Zaposlitev 

40 novih 

svetovalce

v  za 

mlade 

15.4.2014

68 V okviru letnega merjenja zadovoljstva uporabnikov z Zavodom spremljamo starostne 

skupine 17 - 24 let, 25 - 49 let in  nad 50 let. Povprečna ocena zadovoljstva s svetovalcem 

med mladimi je 3,72 na lestvici od 1 do 5 (primerjava: nad 50 let, ocena 4, srednja starostna 

skupina 3,56). Zadovoljstvo z Zavodom kot celoto se je v letu 2014 med mladimi dvignilo od 

3,45 na 3,63.   

16. EURES MDDSZ
Izvajanje rednih EURES storitev- individualno in skupinsko EURES informiranje in 

svetovanje ter EU posredovanje delavcev; 

Izvedba on-line Evropskega zaposlitvenega dneva maja 2015 ter sodelovanje na spletnih 

EURES dogodkih ostalih članic EURES mreže;

Izvajanje projekta Your First EURES Job (do konca maja 2015), od 1.2. 2015 

sodelovanje v konzorciju partnerjev, ki ga vodi Zavod za zaposlovanje- EURES NKU 

Švedska;

Izvedba manjših posredovanja delavcev v druge države (npr. zaposlovanje v sezonskih 

delih v zimskem turizmu v Avstriji);   

Promocija EURES-a in informiranje delodajalcev na posvetih zavoda; predvsem v zvezi 

s postopki v zvezi z napotenimi delavci; 

Promocija prenovljenega EURES portala;

Odpiranje EURES-a navzven s povabilom privatnim agencijam, da sodelujejo pri objavi 

in izmenjavi prostih delovnih mest;

Priprava na shemo mobilnosti.

1.000.000 134.200

EURES 2014: približno 50.000 eur +Projekt YFEJ je bilo v letu 2014 porabljeno približno 

84.200 (od tega 43.000 eur za finančne podpore in 41.200 eur za stroške plač in indirektne 

stroške)                          Projekt YFEJ Slovenija je bil sicer odobren v vrednosti 300.253,47 

EUR za obdobje od 1.6.2014 do 31.5.2015.

17. Projekt za podporo podjetništvu MGRT 0 0 predviden pričetek izvajanja v letu 2015

2.500.000 1.634.200 40 68

Programi / ukrepi

18. YEI:  Prvi izziv in  Pripravništva MDDSZ 15.000.000 3.164.900 2.550 477

19. Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje 

samozaposlovanja

MDDSZ

5.000.000 4.460.000 750 437

Podjetno v svet podjetništva: V letu 2014 je bilo upravičencu izplačanih 2.861.461,59 €, kar 

je posledica kasnejšega vključevanja oseb v program. Preostala sredstva bodo izplačana v 

letu 2015.

20. Delovni preizkus MDDSZ 2.000.000 790.739 2.600 1.691

21. Krajše oblike usposabljanja brezposelnih 

oseb

MDDSZ
900.000 1.380.863 2.000 5.005

22. Nacionalne poklicne kvalifikacije MDDSZ 700.000 625.369 800 1.157

23. Usposabljanje mladih na delovnem mestu MDDSZ 4.800.000 5.335.891 2.500 2.898

24. Usposabljanje mladih v kulturi pod 

mentorstvom

MK
500.000 20 0

Zaradi neurejenih pravnih podlag na področju kohezijske politike ministrstvo ni moglo začeti 

izvajati ukrepa

OPOMBENosilec 

ukrepa

plan 

vključitev  

2014 

Ukrep Status

realizacija vključitev 2014 

(1.1. do 31.12.2014) 
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25. Zaposlovanje in usposabljanje mladih na 

področju kulture (za delo s pripadniki 

ranljivih skupin)

MK

0 0 0

Zaradi neurejenih pravnih podlag na področju kohezijske politike ministrstvo ni moglo začeti 

izvajati ukrepa

26. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca 

(interventni zakon)

MDDSZ Na podlagi podatkov FURS, pridobljenih iz oddanih REK obrazcev s strani delodajalcev 

v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 (podatki iz REK obrazcev se sproti 

dopolnjujejo, zato niso dokončni in so le okvirni) je mogoče ugotoviti, da se je v tem 

obdobju ob uveljavljeni spodbudi za nedoločen čas zaposlilo več kot 3.000 brezposelnih 

mladih, od tega približno 60 % moških in 40,0 % žensk; spodbudo pa je uveljavilo 

približno 2.500  delodajalcev.  Delodajalci so v 12 mesecih izvajanja ukrepa uveljavili za 

približno 4.163.000 EUR spodbud v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. 

Akontacija dohodnine na podlagi izplačil plač mladim, zaposlenih ob uveljavljanju 

spodbude po ZIUPTDSV, znaša za prvih 12 mesecev izvajanja več kot 2 mio EUR, prav 

tako je bilo plačano cca. 5,7 mio EUR prispevkov delavca za obvezna socialna 

zavarovanja. 7.000 3.000

Konec leta 2014 je bila sprejeta  novela ZIUPTDSV, ki podaljšuje veljavnost omenjenega 

ukrepa do 31. 12. 2015, tako, da bodo delodajalci navedeno spodbudo lahko uveljavljali tudi 

v celotnem letu 2015 (pogoji ostajajo nespremenjeni).

27. Spodbude za zaposlovanje mladih  v 

organizacijah v mladinskem sektorju

MIZŠ/URS

M 560.000 800.000 20 53
Št. zaposlitev je večje od predvidenega, zaradi menjav na istih delovnih mestih oziroma je 

bilo več oseb zaposlenih za krajši delovni čas.

28. Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin 

na trgu dela in podpora  socialnemu 

podjetništvu

MDDSZ

200.000 144.000 40 62

V letu 2014 je bilov okviru projektov socialnega podjentištva  upravičencem za zaposlitve 

mladih izplačanih 144.000,00 €, za izvajanje celotnega projekta pa je bilo izplačano 

577.826,00 €.  40 mladih je bilo vključenih v usposabljanje, od tega se je 12 mladih tudi 

zaposlilo v okviru projekta. Dodatnih 22 mladih se je zaposlilo v okviru projektov socialnega 

podjentištva Javna dela- sklop B. 
29. Pripravništva MDDSZ Javno povabilo"Iz faksa takoj praksa" je bilo objavljeno 30. 1. 2015, razpis bo odprt do 

30.6.2015 oz. do porabe razpisanih sredstev 5 mio eur 5.000.000 0 820 0

30. Mentorske sheme za mlade MDDSZ Program se izvaja skladno s cilji. Trenutno je v izvajanje vključenih 391 delodajalcev, 

464 novo zaposlenih mladih do vključno 30 let in 428 mentorjev (od teh je bilo v okviru 

programa usposobljenih za izvajanje mentorstva 371 oseb). Program se bo zaključil v 

drugi polovici 2015. 1.000.000 1.674.100,00 500 464

31. Spodbude za zaposlovanje mladih na 

regionalni in lokalni ravni (prevzemanje 

kmetij)

MKO

1.000.000 25

ukrep vezan na novo finančno perspektivo 

32. Razvoj novih pristopov zaposlovanja in 

samozaposlovanja mladih kot odgovor na 

družbene izzive 

MDDSZ

0 0

33. Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene 

možnosti na vseh področjih kulture, s 

poudarkom na mladih ustvarjalcih

MK

300.000 120 0

Zaradi neurejenih pravnih podlag na področju kohezijske politike ministrstvo ni moglo začeti 

izvajati ukrepa

34. Spodbujanje zaposlovanja mladih 

raziskovalcev v gospodarstvu

MGRT
4.200.000 4.200.000  100 145

95 novih zaposlitev - 58 moških + 37 žensk v letu 2014; 

sofinaiciranje stroškov dela 50 mladim do 29 let, ki so se zaposlili v preteklih 2 letih

35. Univerzitetni inkubatorji MGRT

220.000 211.176 7.000 77.000

* višina razpisanih sredstev se nanaša na izplačila v letu 2014;                                                     

'77.000 vključenih, 

32 ustanovljenih in vključenih podjetij v inkubator, 

37 podjetij, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in so vključena v inkubator, 

28 novo ustvarjenih bruto delovnih mest
36. Program za zagon inovativnih podjetij MGRT Slovenski podjetniški sklad je 7.3.2014  objavil JR P2 – Subvencije za zagon inovativnih 

podjetij. Razpis je zaprt, projekti so v izvajanju.

Slovenski podjetniški sklad je 26.9.2014  objavil JR P2B – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij. Razpis je zaprt, projekti so v izvajanju.

Start:up Roadshow - gre za dogodke, ki se odvijajo po celotni Sloveniji z namenom 

priprave podjetij na tekmovanje Start:up Leta. Na dogodkih podjetniki dobijo temeljnjo 

znanje za vstop v svet podjetništva in uspešen zagon podjetja.
1.550.000 2.118.000 250 250

Po razpisu JR P2 je podprtih 33 podjetij, kjer so ustanovitelji mlajši od 30 let.

Po razpisu JRP2B je podprtih 27 podjetij, kjer so ustanovitelji mlajši od 30 let.

Dogodkov  Start-up Roadshow se je udeležilo več kot 350 udeležencev, na delavnici je bilo 

za pripravo učinkovitega poslovnega  za razpis P2 udeleženih 190 potencialnih podjetnikov.

42.930.000 24.905.038 26.995 92.639

dodatno k navedenim ukrepom se je v letu 2014  s pomočjo ostalih ukrepov APZ, ki niso del jamstva, zaposlilo 834 mladih (subvencija za zaposlitev: zaposli.me, žled), 1.466 mladih se je zaposlilo v okviru programa 

javnih del in programov socialne vključenosti, 169 mladih pa  je bilo vključenih v program Formalno izobraževanje. 


