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Spoštovani,
zanima me kakšen je postopek vključevanja brezposelne osebe v nek ukrep aktivne politike
zaposlovanja, predvsem prekvalificiranje v deficitarne poklice in kakšne so posledice, če brezposelna
oseba odkloni sodelovanje.
Že v naprej se Vam najlepše zahvaljujem,

Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in
programov, ki se odvijajo na trgu dela, ter ustvarjajo delovne možnosti, povečujejo poklicno,
sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile, omogačajo prilagajanje znanj in
usposobljenosti delavcev za spremenjene pogoje produkcije v tržni konkurenci. Osnovni
namen in cilji APZ so zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu krogu
posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi sredstvi blažila neugoden socialno – ekonomski
položaj.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti opredeljuje tudi APZ. Osnovni strateški
cilji programa APZ so predvsem povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje
prehoda v dolgotrajno brezposelnost in povečanje prehoda v zaposlitev itd. To je namenjeno vsem, ki
se prijavijo v register brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, pa tudi drugim aktivnim in
neaktivnim posameznikom na trgu dela. Kot deficitarne štejemo poklice po programih nižjega in

srednjega poklicnega izobraževanja, pri katerih polovice ali več prijavljenih potreb po
delavcih ni mogoče zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri in stopnji
izobrazbe.
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je bil izdan tudi
Pravilnik o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o določitvi
časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki
določa, da brezposelni osebi preneha pravica do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti primerih, če sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom – z
dnem nastopa dela, če postane samozaposlena oseba – z dnem vpisa v razvid samostojnih
podjetnikov posameznikov ali drug register, ki je predpisan za neko dejavnost, oziroma z
dnem prejema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti, za družbenike gospodarskih
družb – z datumom prijave v obvezno zavarovanje, če izpolni pogoje za pridobitev pravice do
starostne ali invalidske pokojnine ali uveljavi pravico do družinske ali vdovske pokojnine – z
dnem izpolnitve pogojev za pridobitev starostne ali invalidske pokojnine oziroma z dnem
uveljavitve pravice do družinske ali vdovske pokojnine, če dopolni starost, ki je po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo

zavarovalno dobo – z dnem dopolnitve te starosti, če se sama odjavi iz evidence brezposelnih
oseb – z dnem odjave, če odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem
povzroči, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev in sicer z dnem zavrnitve napotnice, z
dnem, ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti
potrjeno napotnico, z dnem, ko se je zaradi zaposlitve z napotnico javila pri delodajalcu in si
ni prizadevala za pridobitev te zaposlitve. Enako velja, če brez upravičenih razlogov odkloni
neplačano začasno delo v primerih višje sile – z dnem odklonitve dela oziroma z dnem, ko bi
se morala javiti na delo.
Brezposelna oseba mora zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja sprejeti
napotnico, vabilo ali drug dokument o napotitvi, se v skladu z napotnico, vabilom oziroma
drugim dokumentom javiti in vključiti v program pri zavodu, delodajalcu ali izvajalcu
programa, izpolnjevati obveznosti, prevzete s pogodbo o vključitvi v program ukrepov
aktivne politike zaposlovanja. Če brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program
ukrepov aktivne politike zaposlovanja brezposelni osebi preneha pravica do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti.
Navedeni pravilnik našteva še dodatne primere, v kolikor pride do njih, lahko brezposelna
oseba ostane brez pravice do nadomestila za primer brezposelnosti. Zavod za zaposlovanje
izvaja nadzor nad brezposelnimi ter kršitve obveznosti sankcionira. Iz evidence brezposelnih
oseb se lahko črta osebo, v kolikor prihaja do kršitev kot so npr. nezglašanje na zavodu in
tudi zaradi odklonitev zaposlitve ali vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja.
Navajam kako in kje so zadeve urejene, vsekakor pa je smiselno izkoristiti vse možnosti, ki
lahko pomagajo pri tem, da bomo na trgu dela bolj zanimivi. V kolikor imate še kakšna
vprašanja, vas vabim na Območno organizacijo ZSSS Podravja, kjer vam bomo nudili vso
strokovno pomoč.
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