PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
ZA BREZPOSELNE OSEBE

ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009

1

KAZALO:
1. Uvod ................................................................................................................................ 3
2. Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/2009......................... 6
2.1. Umestitev programa ..................................................................................................... 6
2.2. Cilji programa ............................................................................................................. 6
2.3. Ciljna skupina ............................................................................................................... 6
2.4. Pogoji za vključitev ....................................................................................................... 7
2.5. Vrste programov ........................................................................................................... 8
2.6. Načini vključevanja ...................................................................................................... 9
2.7. Status udeleženke/udeleženca v času izobraževanja .................................................. 10
2.8. Pravice oziroma denarne dajatve osebam, vključenim v program ............................ 10
2.9. Obveznosti vključenih oseb ......................................................................................... 10
2.10. Obseg Programa izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009
(število izobraževalnih mest) ............................................................................................. 11
2.11. Trajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe ......................................... 12
2.12. Izvajalci in izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe ..................... 12
3. Stroški izvajanja Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto
2008/2009 in način financiranja ........................................................................................ 14
3.1. Stroški izvajanja programa ........................................................................................ 14
3.2. Obrazložitev posameznih vrst stroškov in način financiranja .................................... 14
3.3. Viri financiranja ......................................................................................................... 15
4. Izvedbene aktivnosti, namenjene motiviranju, informiranju in vključenim v Program
izobraževanja za brezposelne osebe .................................................................................. 17
4.1. Aktivnosti, namenjene brezposelnim osebam ............................................................. 17
4.2. Aktivnosti, namenjene izvajalcem Programa izobraževanja za brezposelne osebe ... 19
4.3. Aktivnosti, namenjene delodajalcem .......................................................................... 19
4.4. Aktivnosti, namenjene strokovnim delavcem Zavoda RS za zaposlovanje ................. 19
5. Osnovni indikatorji spremljanja, izvajanja in učinkov Programa izobraževanja za
brezposelne osebe .............................................................................................................. 20
6. Izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009 .... 22
6.1. Vladna projektna skupina za organizacijo, spremljanje in nadzor nad izvajanjem
Programa izobraževanja za brezposelne osebe................................................................. 22
6.2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ......................................................... 22
6.3. Ministrstvo za šolstvo in šport .................................................................................... 23
6.4. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ............................................................... 23
6.5. Naloge izvajalcev Programa izobraževanja za brezposelne osebe ............................ 24
7. Povezovanje različnih organizacij na regionalni ravni .................................................. 25
8. Priloge ............................................................................................................................ 26

2

1. Uvod
S programom izobraževanja za brezposelne osebe država Slovenija omogoča brezposelnim
osebam vključitev v izobraževanje po javno veljavnih programih, s ciljem povečanja njihovih
zaposlitvenih možnosti. Program omogoča pridobitev osnovnošolske izobrazbe, srednje
izobrazbe (poklicne, splošne in strokovne), višje strokovne, visoke strokovne in univerzitetne
izobrazbe, pa tudi vključitev v druge splošne javno veljavne izobraževalne programe za
odrasle, ki prispevajo k ponovnemu socialnemu vključevanju skupin s posebnimi potrebami
in pri udeležencih vzpodbujajo nadaljnje možnosti za učenje in vključevanje v vseživljenjsko
izobraževanje. Program izobraževanja za brezposelne osebe predstavlja združitev
razpoložljivih virov resursov (znanja, izobraževalnih kapacitet ter finančnih sredstev)
pristojnih ministrstev – Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter
Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ).
Program predstavlja sistematičen pristop k zmanjševanju števila brezposelnih oseb brez
poklicne oziroma strokovne izobrazbe, dvig njihove izobrazbene, kvalifikacijske in
kompentenčne ravni, s čimer hkrati pomembno prispeva k izboljšanju njihovih zaposlitvenih
možnosti na trgu dela.
Pri pripravi Programa izobraževanja za brezposelne osebe poleg pristojnih ministrstev aktivno
sodelujejo še drugi partnerji: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in
Andragoški center Slovenije.
Za Slovenijo so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino držav članic
Evropske unije, kar pomeni, da se delo in življenje zaradi hitrega razvoja tehnologije in
znanstvene revolucije ter globalizacije nenehno spreminjata, prihaja pa tudi do večjega
socialnega razslojevanja. Z izobraževanjem in usposabljanjem pa je mogoče te razlike
zmanjšati ter omogočiti posameznikom osebno rast, zaposlitev, blaginjo ter večjo socialno
varnost, družbi pa razvoj, napredek in socialno kohezijo. Temeljni cilj Slovenije je prehod v
znanju temelječo družbo, kar opredeljuje v vseh temeljnih strateških dokumentih, s Strategijo
razvoja Slovenije na čelu, ki izpričujejo zavezanost Slovenije k uresničevanju Lizbonske
strategije in daje vlogo glavnega gibala rasti in zaposlovanja, znanju in ustvarjalnosti.
EU se je odločila za celosten pristop k reševanju brezposelnosti, ki politiko zaposlovanja
postavlja kot splet ukrepov na področju prilagodljivosti zaposlovanja, vključno s
povečevanjem formalne izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva, in ukrepov, ki zagotavljajo
različnim družbenim skupinam enakopravnost dostopa do dela.
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji med
prednostne naloge postavlja izobraževanje brezposelnih oseb. Program želi do leta 2010
doseči naslednje cilje:
1. izboljšati splošno izobraženost odraslih
2. dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja
temeljni izobrazbeni standard
3. povečati zaposlitvene zmožnosti
4. povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje.
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Program izobraževanja odraslih opredeljuje tri prednostna področja, in sicer:
1. splošno izobraževanje in učenje odraslih,
2. izobraževanje za dvigovanje izobrazbene ravni,
3. izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela.
Tako ima program izobraževanja za brezposelne osebe, ki ga za vsako šolsko leto pripravita
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo in šport, sprejme pa
Vlada Republike Slovenije, širše podlage za izvajanje.
Glede na aktualne usmeritve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter glede na
potrebe trga dela in strukturno neskladje na njem je v šolskem letu 2008/2009 potrebno
zagotoviti možnost vključevanja čim večjega števila brezposelnih oseb v programe
izobraževanja za pridobitev formalne izobrazbe, prednostno za tiste poklice, pri katerih na
izkazane potrebe po delavcih ni mogoče odgovoriti z ustreznimi kadri. Na ta način skuša
Program izobraževanja za brezposelne osebe približati izobraževanje in usposabljanje
potrebam trga dela ter posledično zmanjševati neskladje med poklicno ponudbo in
povpraševanjem.
Program izobraževanja brezposelnih oseb se bo v šolskem letu 2008/2009 izvajal že enajsto
leto. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ga bo izvajal na osnovi sprejetega vladnega
programa, in sicer kot enega izmed ukrepov Programa aktivne politike zaposlovanja 20082013. Izvajanje programa je v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi, in sicer v skladu z:
− Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
107/2006 – UPB)
− Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št.
5/2007)
− Programom ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013
− Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007 in 63/2007)
− Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do
leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/2004)
− Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 – uradno prečiščeno besedilo in
102/2007)
− Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006 –
uradno prečiščeno besedilo)
− Zakonom o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
− Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006 – uradno prečiščeno
besedilo),
− Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006 – uradno prečiščeno
besedilo)
Financiranje programa je v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi, z:
− Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002 – ZJU, 127/2006 – ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)
− Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/2007)
− Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999) s podzakonskimi predpisi
− Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/2007)
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− Pravilnikom o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih
uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 119/2004) Pravilnikom
o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni
list RS, št. 72/2002)
− Navodilom o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni
list RS, št. 8/2008).
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2. Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto
2008/2009
2.1. Umestitev programa
Program izobraževanja za brezposelne osebe je vladni program, ki se izvaja kot ukrep
programa aktivne politike zaposlovanja 2007-2013, in ga v skladu s 53.c členom Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) za vsako šolsko leto v
sodelovanju s socialnimi partnerji, odgovornimi za razvoj človeških virov v državi, pripravita
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo in šport, sprejme pa
Vlada Republike Slovenije.
2.2. Cilji programa
V šolskem letu 2008/2009 je program prednostno namenjen doseganju naslednjih ciljev:
• povečanju zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela
• zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela
• dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni brezposelnih oseb.
2.3. Ciljna skupina
Program je namenjen brezposelnim osebam v skladu z opredelitvijo v 53.b členu Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: »Brezposelna oseba, ki ji ni mogoče
zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, se lahko zaradi izboljšanja položaja na trgu dela
na podlagi zaposlitvenega načrta vključi v izobraževanje v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje.«
Program izobraževanja za brezposelne osebe je v šolskem letu 2008/2009 prednostno
namenjen:
• vsem brezposelnim osebam, ki se na podlagi zaposlitvenega načrta po 53. členu ZZZPB
izobražujejo že v šolskem letu 2007/2008
• brezposelnim osebam brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe
• brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami
• osebam, ki jim je delovno razmerje prenehalo kot presežnim delavcem zaradi poslovnih
razlogov, stečaja, likvidacije delodajalca ali prisilne poravnave in so imele z
delodajalcem sklenjeno pogodbo o izobraževanju (v tem primeru se jim krijejo preostali
stroški programa izobraževanja)
• brezposelnim osebam s poklicno in strokovno izobrazbo, ki na tem področju ne morejo
dobiti zaposlitve in so pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) prijavljeni več kot 6
mesecev, s poudarkom na odpravljanju regionalnih strukturnih neskladij na trgu dela.
Na podlagi strokovne obravnave posamezne območne službe se sme izjemoma v Program
izobraževanja za brezposelne osebe vključiti tudi druge osebe, ki v ciljnih skupinah niso
eksplicitno navedene in sicer: brezposelne osebe na podlagi strokovne obravnave.
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2.4. Pogoji za vključitev
Temeljni pogoj za vključitev v izobraževanje je zaposlitveni načrt, ki je dogovor o
predvidenih aktivnostih brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in o vključevanju v
programe aktivne politike zaposlovanja.
Pred vključitvijo mora Zavod RS za zaposlovanje ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev
izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti vključitve.
Pri vključevanju brezposelnih oseb se pri pripravi zaposlitvenega načrta in vključevanju
brezposelnih oseb v posamezni izobraževalni program upoštevajo naslednji kriteriji:
- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem poklicu
- osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti brezposelne osebe
- stroški vključitve v program
- možnosti za uspešen zaključek programa
- želje brezposelne osebe glede vrste programa, v katerega bi se želela vključiti, če so
želje utemeljene in če jih je smiselno upoštevati glede možnosti za zaposlitev v
določenem okolju in obdobju.
Čas trajanja izobraževanja
Pri odločanju o vključitvi brezposelne osebe v program se poleg navedenih kriterijev
upošteva tudi čas trajanja izobraževanja. Osnovno vodilo pri obravnavi brezposelnih oseb je
čim krajša pot do zaposlitve, vendar se izpeljava programa ne ustavlja zgolj pri tem, ampak
hkrati odpira možnosti za nadaljnje napredovanje v izobraževanju (vertikalno prehajanje,
načrtovanje izobraževalne poti in poklicne izobrazbe).
Čas trajanja izobraževanja oziroma vključitve posameznika je odvisen od vrste izobraževanja,
v katerega se posameznik vključi, ter od njegovih predhodno pridobljenih znanj, sposobnosti
in veščin.
V programe visokih strokovnih šol ter v programe univerzitetnega izobraževanja se bodo v
šolskem letu 2008/2009 lahko vključevale le osebe, ki nadaljujejo izobraževanje in imajo z
Zavodom RS za zaposlovanje že sklenjeno pogodbo o vključitvi v Program izobraževanja za
brezposelne osebe v šolskem letu 2007/2008.
Organizacija, ki opravlja nižje poklicno in srednješolsko izobraževanje, v katerega se vključi
brezposelna oseba, čas trajanja določi v okviru osebnega načrta izobraževanja, v katerem
upošteva že pridobljena znanja, spretnosti in veščine brezposelne osebe, in ga mora
predložiti tako brezposelni osebi kot Zavodu RS za zaposlovanje (območni službi, ki
organizira izobraževanja), ki v času vključitve spremlja uresničevanje osebnega
izobraževalnega načrta.
Izpolnjevanje pogojev, določenih v izobraževalnem programu
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, določenih s posameznim izobraževalnim programom, je
v pristojnosti organizacije, ki opravlja posamezni program izobraževanja. Tako je
dokončna odločitev o vključitvi brezposelne osebe v izobraževanje odvisna od ugotovitve
izvajalske organizacije, ali kandidat izpolnjuje s programom določene vstopne pogoje in
koliko izpitov mora opraviti za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe.
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Sofinanciranje s strani delodajalca
Prednost pri vključitvi imajo brezposelne osebe, ki pridobijo sofinanciranje s strani
delodajalca, pri čemer se za sofinanciranje šteje prevzeta obveznost delodajalca, da bo kril
najmanj 50 odstotkov šolnine.
2.5. Vrste programov
V okviru Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/2009 se
brezposelne osebe lahko vključujejo v naslednje javno veljavne izobraževalne programe za
odrasle:
2.5.1.Programi za dvig izobrazbene ravni:
a) programi splošnega izobraževanja:
- program osnovne šole za odrasle
- programi splošnih in strokovnih gimnazij, vključno z maturitetnimi tečaji
b) programi poklicnega in strokovnega izobraževanja:
- programi za pridobitev nižje poklicne izobrazbe
- programi za pridobitev srednje poklicne izobrazbe
- programi za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, vključno s poklicnimi tečaji
- programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe
c) programi dodiplomskega izobraževanja (samo nadaljevanje iz preteklih šolskih let):
- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
- programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe
2.5.2. Projektno učenje mladih (PUM) – izvedbo programa financira Ministrstvo za šolstvo
in šport iz sredstev Evropskega socialnega sklada
1-letni program je namenjen usposobitvi tistih mladih posameznikov brez izobrazbe, ki jih
zaradi specifičnih osebnih problemov ni mogoče vključiti niti v delo niti v druge oblike
izobraževanja.
Programi po viru in načinu financiranja
INTEGRALNI PRORAČUN MDDSZ
PP 4282 – Usposabljanje in izobraževanje
za zaposlitev
PP 3551 – Programi za povečanje
socialne vključenosti – Javna dela
1. program osnovne šole za odrasle:
pravice udeležencev – PP 4282
2.

INTEGRALNI
PRORAČUN MŠŠ
PP 5780
PP 6672

SREDSTVA ESS
(MŠŠ)
PP 6909
PP 6953

program osnovne šole za
odrasle – stroški izvedbe –
PP 6672
programi nižjega in srednjega programi
nižjega
in
poklicnega izobraževanja, vključno s srednjega
poklicnega
poklicnimi
tečaji:
pravice izobraževanja, vključno s
udeležencev in stroški programa – poklicnimi tečaji – stroški
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3.

4.

5.

6.
7.

PP 4282
programi srednjega splošnega in
strokovnega izobraževanja, vključno
z maturitetnimi tečaji: pravice
udeležencev in stroški programa – PP
4282
programi
za
pridobitev
višje
strokovne
izobrazbe:
pravice
udeležencev
oseb in stroški
programa - PP 4282
programi za pridobitev visoke
strokovne in univerzitetne izobrazbe:
pravice udeležencev
in stroški
programa - PP 4282
učna pomoč – PP 3551
PUM – pravice udeležencev – PP
4282

programa PP 5780
programi
srednjega
splošnega in strokovnega
izobraževanja, vključno z
maturitetnimi tečaji: stroški
programa – PP 5780
programi za pridobitev
višje strokovne izobrazbe:
stroški programa – PP 5780

učna pomoč –
izvedbe PP 5780

stroški
Stroški izvedbe: PP 6909
ESS - EU udeležba in PP
6953 ESS – slovenska
udeležba

2.6. Načini vključevanja
Brezposelne osebe se bodo vključevale v Program izobraževanja za brezposelne osebe v
skladu s pogoji za vključitev ali za nadaljnje izobraževanje v posameznih izobraževalnih
programih, kar je razvidno iz zaposlitvenega načrta in osebnega načrta izobraževanja, ki
ga pripravi izobraževalna organizacija – izvajalec za nižje poklicno in srednješolsko
izobraževanje – oziroma na podlagi uspešnega nadaljevanja izobraževanja iz preteklega
šolskega leta.
Možni načini vključevanja brezposelnih oseb v okviru programa so:
Brezposelna oseba se na podlagi zaposlitvenega načrta po predhodno izvedenem postopku
smiselnosti lahko vključi v izobraževanje v oddelke za brezposelne osebe ali individualno
pri izvajalcih izobraževanja odraslih, vpisanih v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport..
Vključevanje v oddelke za brezposelne osebe omogoča, da je izobraževalno delo
organizirano tako, da poteka strnjeno, praviloma najmanj štiri dni v tednu.
Brezposelne osebe se bodo individualno vključevale v vse programe poklicnih, srednjih
tehniških strokovnih šol in višjih strokovnih šol, medtem ko v visokošolske strokovne in
univerzitetne programe bo možna vključitev izključno za udeležence, ki nadaljujejo
izobraževanje iz preteklega šolskega leta.
Individualno se bodo lahko brezposelne osebe na podlagi zaposlitvenega načrta vključile tudi
v program PUM pri izobraževalni organizaciji, ki bo izbrana na osnovi javnega razpisa
Ministrstva za šolstvo in šport.
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2.7. Status udeleženke/udeleženca v času izobraževanja
Z vključitvijo v Program izobraževanja za brezposelne osebe pridobi udeleženec status
udeleženca izobraževanja po 53.b členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, kar pomeni, da ga Zavod RS za zaposlovanje v času vključitve v
program ne vodi med aktivnimi iskalci zaposlitve, temveč v evidenci brezposelnih oseb,
vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
Z vključitvijo v izobraževalni program za odrasle na osnovnem in sekundarnem nivoju
izobraževanja pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih, kar pomeni, da se
izobražuje po izobraževalnih programih za mladino s prilagojeno organizacijo, časovno
razporeditvijo izobraževanja ter prilagojenim preverjanjem, ocenjevanjem znanja in
napredovanjem, po posebnih izobraževalnih programih za odrasle ali po delih izobraževalnih
programov v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih in Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Udeleženci, ki šolanje nadaljujejo v programih višje in visoke strokovne šole ter v
univerzitetnih programih, pridobijo status študenta.
Udeležencem programov v času vključitve miruje pravica iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, denarna pomoč).
2.8. Pravice oziroma denarne dajatve osebam, vključenim v program
Za udeležence Programa izobraževanja za brezposelne osebe krije Zavod RS za zaposlovanje
denarne dajatve v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov Aktivne politike
zaposlovanja.
Zavod RS za zaposlovanje izplačuje pravice vključeni osebi mesečno na podlagi podpisanih
pogodb o vključitvi, poročil o prisotnosti in drugih dokazil, določenih s pogodbo.
Osebe, ki so imele pred prijavo v evidenco brezposelnih oseb z delodajalcem sklenjeno
pogodbo o izobraževanju, so upravičene do povračila preostalih stroškov izobraževanja od
datuma prijave pri ZRSZ.
2.9. Obveznosti vključenih oseb
Ob vključitvi v Program izobraževanja za brezposelne osebe udeleženec prevzema naslednje
obveznosti:
• da se bo vključil v program, se redno udeleževal izobraževanja in ga dokončal v roku,
ki ga določi izvajalec programa z izobraževalnim načrtom
• da bo Zavodu RS za zaposlovanje mesečno predložil dokazila o prisotnosti v
programu ter potnih in drugih stroških, nastalih zaradi obiska programa
• da bo Zavodu RS za zaposlovanje in izvajalcu sproti sporočal vse spremembe, ki bi
vplivale na potek programa
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•
•
•

da bo v primeru individualne vključitve v program Zavodu RS za zaposlovanje
najkasneje v 15 dneh po zaključku programa posredoval potrdilo o uspešno
zaključenem izobraževanju oziroma usposabljanju
da ne bo odklonil sklenitve zaposlitve pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju
da se bo odzval na vsako vabilo Zavodu RS za zaposlovanje oziroma bo pravočasno
utemeljil, iz katerih objektivnih razlogov se vabilu ne more odzvati.

Vračilo sredstev
Zavod RS za zaposlovanje skladno z določili pogodbe zahteva vračilo stroškov izvedbe
aktivnosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od udeležencev, ki so sredstva pridobili na
podlagi neresničnih podatkov.
Če udeleženec ne zaključi izobraževanja (letnika), zahteva Zavod RS za zaposlovanje vračilo
stroškov izvedbe aktivnosti skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi. Udeleženec ni
obvezan povrniti sredstev, če razlogi za nedokončanje ali prekinitev izobraževanja niso
krivdni na njegovi strani.
Zaposlitev udeleženca programa
Če se udeleženec v času trajanja izobraževanja zaposli za določen čas, obdrži pravico do
plačila stroškov šolnine še v naslednjem šolskem letu za šolanje v izbranem programu, če
izpolnjuje obveznosti, predpisane z izobraževalnim programom oziroma z osebnim
izobraževalnim načrtom.
2.10. Obseg Programa izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009 (število
izobraževalnih mest)
Za vsako šolsko leto se v Programu izobraževanja za brezposelne osebe določijo vrste
izobraževanja in število izobraževalnih mest za brezposelne. Ocena števila vključitev v
program temelji na oceni potreb po kadrih, izkazanih v preteklem koledarskem letu. Pripravi
jo Zavod RS za zaposlovanje na osnovi:
- preseka stanja brezposelnih oseb
- pregleda kratkoročnih gibanj ponudb in povpraševanja na nivoju območnih služb
Zavoda RS za zaposlovanje
- usklajevanja potreb po kadrih v “regijah” z območnimi enotami Obrtne zbornice
Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.
Za šolsko leto 2008/2009 je predvideno naslednje število vključitev brezposelnih oseb:
Izobraževalni program

Predvideno število
vključitev

Delež (%)

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA:
600

16

250

6,7

2.000

53,3

osnovnošolsko izobraževanje
Nižje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno in strokovno
izobraževanje
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Splošno srednje izobraževanje
Višješolsko, visokošolsko in
univerzitetno izobraževanje
PUM
načrt vseh vključitev
predvideno število vseh novih
vključitev (predvidoma le do
srednješolskih programov)

150

4

550
200
3.750

14,7
5,3
100

2.750

73,3

Načrtovani obseg izobraževanja brezposelnih temelji predvsem na podlagi finančnih sredstev,
ki jih imata na voljo pristojni ministrstvi. Program izobraževanja za brezposelne osebe bo
tako v šolskem letu 2008/2009 omogočil vključitev predvidoma 3.750 brezposelnim osebam,
med katerimi bo predvidoma 2.750 (73,3 %) novih vključitev.
Načrt po posameznih območnih službah (OS) Zavoda RS za zaposlovanje območne službe
pripravijo glede na potrebe regionalnih oziroma lokalnih trgov dela. Vrste in število
izobraževalnih mest OS pripravijo v sodelovanju z regionalnimi partnerji na osnovi:
• zagotovljenega obsega finančnih sredstev
• števila dejanskih prostih izobraževalnih mest
• interesa med brezposelnimi za izobraževanje za poklic in za potrebe delodajalcev po
izobraževanju v programih, ki so predvideni v načrtu izobraževanja območnih služb
Zavoda RS za zaposlovanje
• dodatnega oziroma kasnejšega vključevanja brezposelnih v programe izobraževanja za
»nove poklice«, na primer z naravoslovno tehničnega področja, s področja
komunikacijskih tehnologij, varstva okolja, informatike, storitev v malem
gospodarstvu, turizmu, socialnem varstvu in drugo
2.11. Trajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe
Za vključitev v program za šolsko leto 2008/2009 se šteje vključitev brezposelnih oseb v
skladu s predpisi, ki urejajo vpis v vzgoji in izobraževanju.
Individualno vključevanje s ciljem opravljanja posameznih obveznosti (zaključnih
izpitov, poklicne in splošne mature) bo mogoče do 30. 9. 2009, vendar le na osnovi
osebnega izobraževalnega načrta.
Zaključek izobraževanja za posamezne vključene osebe je odvisen od vrste programa, v
katerega so vključene, ter od osebnega načrta izobraževanja, ki ga na podlagi predhodnih
znanj in izkušenj udeleženca pripravi izvajalec programa ob vstopu udeleženca v program.
Izvajanje programa izobraževanja praviloma traja med 1.9.2008 in 30.9.2009.
2.12. Izvajalci in izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe
Izvajalci izobraževalnih programov za brezposelne osebe so šole in druge izobraževalne
organizacije, ki izvajajo programe za odrasle in so vpisane v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
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Za izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe izvajalci ne potrebujejo koncesije
za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.
Izvajalci lahko izvajajo program osnovnega, poklicnega, strokovnega in splošnega
izobraževanja za skupine brezposelnih oseb – oddelke, ali pa se brezposelne osebe
individualno vključujejo v razpisane programe, vendar po enaki ceni, kot je določena v
programu, v višje, visoko strokovne in univerzitetne programe pa do višine 5 minimalnih plač
za en letnik šolanja oz. eno šolsko leto.
Pri izvajanju posameznih vrst izobraževanja mora izvajalec upoštevati naslednje:
• pri izvajanju programa osnovne šole za odrasle: program se izvaja v skladu z
veljavnim Programom življenja in dela osnovne šole za odrasle
• pri izvajanju programov poklicnega in strokovnega izobraževanja: izvajalec je
dolžan izvajati program v skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in
strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/2008). Poklicni tečaji se izvajajo v
skladu z veljavnim predmetnikom. Praviloma se ti programi izvajajo kot redno
izobraževanje, kjer vključene brezposelne osebe v primeru, da se ti programi izvajajo
za odrasle, pridobijo status udeleženca izobraževanja po 53.b členu Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
• programi splošnega izobraževanja: v okviru Programa izobraževanja za brezposelne
osebe se smiselno uporablja Navodilo o prilagajanju izrednega poklicnega in
strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/2008).
Individualno izobraževanje
Brezposelna oseba se na podlagi zaposlitvenega načrta v izobraževanje vključi individualno.
Zavod RS za zaposlovanje mora od potencialnega izvajalca pred dokončno odločitvijo o
vključitvi pridobiti osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje tako podatke o času oziroma
trajanju in organizaciji programa ter točno število obveznosti (pri prenovljenih programih
število kreditnih točk), ki jih mora brezposelna oseba opraviti v tekočem šolskem letu, z
opredeljeno ceno šolnine oziroma ceno posameznih izpitov.
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3. Stroški izvajanja Programa izobraževanja za brezposelne osebe
za šolsko leto 2008/2009 in način financiranja
Program izobraževanja za brezposelne osebe bo sofinanciran na podlagi finančnega načrta
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport v
okviru Proračuna RS za leti 2008 in 2009.
3.1. Stroški izvajanja programa
Po oceni bodo celotni stroški programa izobraževanja za šolsko leto 2008/2009 znašali
9.890.900 evrov.
Zagotovljena sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za
šolstvo in šport so razvidna iz priloge 2: Viri financiranja Programa izobraževanja za
brezposelne osebe v proračunskih letih 2008 in 2009.
V oceni stroškov je upoštevan povprečni strošek šolnine na osnovi podatkov iz preteklih let.
3.2. Obrazložitev posameznih vrst stroškov in način financiranja
Višina šolnine
Podlaga za izračun višine šolnine za brezposelne osebe, so Standardi in normativi
izobraževanja odraslih. V ceni šolnine zaključnega letnika je vštet tudi strošek opravljanja
zaključnih izpitov in poklicne ali splošne mature.
Višina šolnine v EUR

Program

Stroški
programa Normativ za
Stroški Število
za
izračun
programa izpitov
Velikost
oddelek stroškov na
za
za
oddelka
za eno posameznega
udeleženca višino
udeleženca
šolsko
šolnine
leto

Osnovne šole za odrasle
Nižje in srednje poklicno
izobraževanje
Srednje splošno in strokovno
izobraževanje
POSAMEZNI IZPITI
pri nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju (cena vključuje
stroške pouka za pripravo in
opravljanje izpita)
POSAMEZNI IZPITI
pri srednjem splošnem in

15

1654

15 – 25

17.922

20

896

8-10

15 – 25

17.575

20

879

10-12

91

78
14

strokovnem izobraževanju (cena
vključuje stroške pouka za pripravo
in opravljanje izpita)
Strošek PRAKSE pri nižjem in
srednjem poklicnem izobraževanju

PRENOVLJENI
PROGRAMI

Velikost
oddelka

6770

Stroški programa
za oddelek za eno
šolsko leto

339

Normativ za
izračun stroškov
na posameznega
udeleženca

Nižje in srednje
poklicno
15 - 25
18.303
20
izobraževanje
Srednje splošno
in strokovno
15 - 25
19.786
20
izobraževanje
Praksa na šoli
Vrednost 1 kreditne točke pri nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju
Vrednost 1 kreditne točke pri srednjem strokovnem izobraževanju

Stroški
programa za
udeleženca
915

989
239
17,7
13,5

Višina šolnine za tekoče šolsko leto mora zagotoviti ustrezno število pedagoških ur priprav
oziroma predavanj ter opravljanje izpitov, določenih v ceniku tega programa, ki ga pripravi
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Višina stroškov lahko odstopa na osnovi morebitnega preseganja navedenih stroškov
programa, ki jih izvajalec dokaže na osnovi kalkulacije, v skladu s standardi in normativi, ki
jih izvajalec dokaže in predloži v odobritev Ministrstvu za šolstvo in šport, sektorju za
izobraževanje odraslih (primer: voznik, …).
Višja šolnina oziroma stroški programa se priznajo le že vključenim udeležencem na terciarni
ravni izobraževalnih programov, to je na področju višješolskih, visokih strokovnih in
univerzitetnih programov, za katere se uporabi cenike posameznega izvajalca, osebi pa se
prizna pravica do 5 minimalnih plač za eno šolsko leto.
3.3. Viri financiranja
Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru redne dejavnosti (proračunska postavka PP 6672,
PP 5780) in sredstev ESS (PP 6909 in PP 6953) zagotavlja vire za:
• izvajanje programov osnovne šole za odrasle
• izvajanje formalnih izobraževalnih programov do vključno srednješolske stopnje
• izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev višje izobrazbe
• izvajanje programa Projektno učenje mladih (PUM)
Finančna sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, ki so namenjena za izvajanje Programa
izobraževanja za brezposelne osebe se v primeru plačila šolnin lahko prenesejo na Zavod RS
za zaposlovanje. Ministrstvo za šolstvo in šport ureja financiranje osnovne šole, materialne
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stroške programa javnih del Učna pomoč brezposelnim osebam ter stroške za usposabljanje in
izpopolnjevanje izvajalcev progama.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (proračunske postavke PP 4282, PP 3551,
PP 7023) zagotavlja vire za:
• stroške, ki izhajajo iz transferjev posameznikom; financirani bodo z nacionalnimi
sredstvi v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
(proračunska postavka 4282);
• izvajanje učne pomoči: za vključene v Program izobraževanja za brezposelne osebe
bo organizirana učna pomoč, ki jo bo predvidoma izvajalo od 40 do 50 mentorjev v
okviru nacionalnega programa javnih del, katerih naročnika sta Ministrstvo za šolstvo
in šport (PP 5780) ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (PP 3551)
• izpopolnjevanje oziroma usposabljanje strokovnih delavcev pri izvajalcih
programa in mentorjev učne pomoči udeležencev programa: za organizatorje
izobraževanja, učitelje, svetovalne delavce in mentorje učne pomoči udeležencem
programa bo v šolskem letu 2008/2009 v organizaciji Andragoškega centra Slovenije
izvedenih predvidoma 13 izvedb programa izpopolnjevanja
• promocijo programa: zajema stroške informativnih gradiv – zgibank za brezposelne,
delodajalce in izvajalske organizacije, plakate, promocijo programa v medijih, s
poudarkom na lokalnih medijih, na sejmih itd; promocijske dejavnosti bo financiralo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (PP 7023), s poudarkom na učinkih in
rezultatih programa
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4. Izvedbene aktivnosti, namenjene motiviranju, informiranju in
vključenim v Program izobraževanja za brezposelne osebe
4.1. Aktivnosti, namenjene brezposelnim osebam
4.1.1. Informiranje in motiviranje brezposelnih oseb
Zavod RS za zaposlovanje bo v ta namen:
• organiziral predstavitve izobraževalnih programov oziroma poklicev, zajetih v tem
programu, in sicer v okviru centrov za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS),
kjer so na voljo tudi vse pisne informacije o izobraževalnih programih za mladino in
odrasle, informacije o izvajalcih teh programov, opisi poklicev…; Zavod RS za
zaposlovanje bo pri tem spodbujal izobraževanje in zaposlovanje žensk in moških v
poklicih, kjer so manjšinsko zastopani, s ciljem zmanjševanja segregacije zaradi spola
na trgu dela; informacije so dostopne tudi pri poklicnih svetovalcih na uradih za delo
• v okviru prvega ukrepa aktivne politike zaposlovanja z aktivnostjo Drugače o poklicih
omogočil kandidatom vključitev v program spoznavanja poklicev v njihovem
delovnem okolju in pri tem spodbujal enake možnosti žensk in moških pri
vključevanju v poklice, kjer so manjšinsko zastopani
• prek svetovalcev zaposlitve in poklicnih svetovalcev ter drugih strokovnih delavcev
informiral brezposelne o možnostih vključitve v programe formalnega izobraževanja
in programe PUM; informiranje bo individualno ter skupinsko prek
organiziranih oblik informiranj, kjer bodo kandidati dobili vse informacije o Programu
izobraževanja za brezposelne osebe; pri tem bodo strokovni delavci Zavoda RS za
zaposlovanje sodelovali z izvajalci izobraževanih programov; kandidate bodo
spodbujali k lastni aktivnosti pridobivanja informacij o izobraževalnih programih, o
pogojih vključitve, načinu šolanja oziroma izobraževanja; kandidati bodo seznanjeni
tudi s pravicami in obveznostmi ob vključitvi v izobraževanje, gibanjih na trgu dela
ipd.
• za manj motivirane kandidate organiziral več skupinskih podpornih programov (glede
na izkušnje pri motiviranju brezposelnih oseb brez poklicne oziroma strokovne
izobrazbe za vključevanje v program).
Vsebina podpornih aktivnosti oziroma programov bo temeljila predvsem na zastavljanju
življenjskih in zaposlitvenih ciljev, ugotavljanju ovir pri odločanju za izobraževanje in
načinov odpravljanja ovir v okviru programov aktivne politike zaposlovanja.
Informiranje in motiviranje brezposelnih oseb za vključitev v Program izobraževanja za
brezposelne osebe bodo izvajala tudi regionalna oziroma lokalna svetovalna središča za
informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih.
4.1.2. Poklicno in drugo svetovanje
Za pripravo oziroma dopolnitev zaposlitvenih načrtov bodo izvedene naslednje aktivnosti:
• individualna obravnava oziroma svetovanje pri poklicnih svetovalcih – psihologih za
vse brezposelne oziroma kandidate, razen za brezposelne osebe, ki se vključujejo v
zaključne letnike; poklicni svetovalci bodo pomagali kandidatom pri ugotavljanju
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•
•

poklicnih interesov ter preverjanju njihovih interesov in jih soočali z objektivnimi
možnostmi; poklicni svetovalci v okviru celostne obravnave ugotavljajo tudi
motiviranost kandidatov za izobraževanje in učenje, kandidate seznanjajo s
programom izobraževanja ter jim pomagajo pri pridobivanju dodatnih informacij o
možnostih izobraževanja; posamezniki se bodo lahko po potrebi vključili tudi v
skupinske oblike svetovanja – delavnice za odkrivanje poklicnega cilja
zdravniško svetovanje za tiste, ki imajo tovrstne težave, oziroma v primeru vključitve
v izobraževanje za poklice, kjer je potrebno zdravniško mnenje
usposabljanje za veščine iskanja zaposlitve za tiste, ki program zaključijo.

Individualno svetovanje, povezano z odločitvami pred vključitvijo v program ter učnimi
težavami brezposelnih, bo potekalo tudi v lokalnih svetovalnih središčih za informiranje in
svetovanje na področju izobraževanja odraslih.
4.1.4. Priprava kandidatov na nadaljnje izobraževanje
Za osebe s pomanjkljivim predznanjem bo Zavod RS za zaposlovanje pred vključitvijo
organiziral vključitev v ukrepe APZ, ki udeležence usposobijo za uspešno učenje (metode in
tehnike učenja).
4.1.5. Spremljanje
Zavod RS za zaposlovanje:
• spremlja prisotnost udeležencev v programu prek mesečnih poročil, ki jih mora
posredovati izvajalec oziroma individualno vključeni udeleženec sam
• spremlja izvajanje izobraževanja oziroma usposabljanja pri izvajalcu
• zagotavlja individualno pomoč in svetovanje udeležencem
• obravnava tiste, ki ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti
• spremlja uspešnost udeležencev v vmesnem obdobju (za šolsko leto oziroma leto
šolanja) ter ob zaključku na podlagi poročila izvajalca oziroma zaključnega spričevala.
4.1.6. Učna pomoč
Organizirana učna pomoč za brezposelne se izvaja v okviru javnih del, katerih naročnik
je Ministrstvo za šolstvo in šport. V šolskem letu 2008/2009 bo učna pomoč organizirana
predvidoma na šestindvajsetih (26) lokacijah v Sloveniji, izvajalo pa jo bo od 40 do 50
mentorjev. V učno pomoč se lahko vključi udeleženec izobraževanja, za katerega se izkaže
potreba po takšni pomoči, in sicer za vsak posamezni predmet v omejenem obsegu ur, na
podlagi ocene strokovnega tima območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (na primer
neuspešnost pri samostojnem opravljanju obveznosti izobraževalnega programa).
Organizirano samostojno učenje
Brezposelne osebe se vključujejo v obstoječa središča za samostojno učenje in svetovalna
središča, kjer lahko utrjujejo že pridobljeno znanje, pridobivajo nova znanja in se posvetujejo
o možnostih nadaljnjega izobraževanja.
4.1.7. Zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje bo z namenom zaposlovanja tistih, ki program zaključijo, opravljal
naslednje aktivnosti:
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•
•
•

posredovanje v zaposlitev
vključevanje v delavnice za iskanje zaposlitve
vključevanje v klube za iskanje zaposlitve (v primeru smiselnosti).

4.2. Aktivnosti, namenjene izvajalcem Programa izobraževanja za brezposelne osebe
4.2.1. Priprava na izvajanje
Ministrstvo za šolstvo in šport izvajalce Programa izobraževanja za brezposelne osebe
informira o programu za šolsko leto 2008/2009 ter o dosedanjih rezultatih izvajanja.
Izvajalci bodo večjo pozornost posvetili informiranju kandidatov o zahtevnosti
izobraževalnega programa, njegovi vsebini in trajanju ter pripravili osebni
izobraževalni načrt.
4.2.2. Izvajanje izobraževanja
Izvajanje posameznega izobraževalnega programa poteka v tesnem sodelovanju med
Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci. Sodelovanje poteka ob mesečnem spremljanju
napredovanja udeležencev in uspešnosti posameznikov, z izvajanjem individualnih
konzultacij, z iskanjem možnosti opravljanja praktičnega pouka, kjer obstajajo možnosti
zaposlitve.
Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sodelovanje med izvajalci Programa izobraževanja za
brezposelne osebe in izvajalci učne pomoči udeležencem programa. Vsako leto pripravi
seznam vseh izvajalcev učne pomoči (ime izvajalca, čas izvajanja) po območnih službah in ga
posreduje vsem vodjem izobraževanja odraslih pri izvajalskih institucijah ter vsakemu
vključenemu učitelju. Cilj informiranja vseh izvajalcev in brezposelnih o možnosti učne
pomoči je s pravočasnim zagotavljanjem pomoči posameznikom z učnimi težavami zmanjšati
osip in izboljšati uspeh udeležencev.
V času izvajanja programa bodo območne službe Zavoda RS za zaposlovanje pripravile
srečanje vseh izvajalcev v svoji regiji, namenjeno izmenjavi izkušenj in seznanjanju s tekočo
problematiko ter uspešnosti udeležencev v Programu izobraževanja za brezposelne osebe.
4.3. Aktivnosti, namenjene delodajalcem
Informiranje in motiviranje delodajalcev za seznanjanje delodajalcev s kandidati, ki so
uspešno zaključili izobraževanje in pridobili poklic. Nosilec aktivnosti so Zavod RS za
zaposlovanje oziroma uradi za delo in izvajalci.
4.4. Aktivnosti, namenjene strokovnim delavcem Zavoda RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje za svetovalce zaposlitve, poklicne svetovalce in organizatorje
izobraževanja pripravi pisne informacije o novostih v programski ponudbi za izobraževanje
odraslih.
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5. Osnovni indikatorji spremljanja, izvajanja in učinkov
Programa izobraževanja za brezposelne osebe
Osnovni indikatorji spremljanja izvajanja programa:
a. število vključenih v Program izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu
2008/2009
b. spremljanje uspešnosti udeležencev ob zaključku programa
c. spremljanje uspešnosti programa z vidika zaposlovanja
a)

Število vključenih v Program izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu
2008/2009:
• mesečno in za šolsko leto
• število vključenih, starih do 25 let, v starostnih skupinah od 26 do 40 let, od 40
do 50 let in starejši od 50 let, žensk in oseb brez poklicne oziroma strokovne
izobrazbe
• število vključenih v posamezne vrste izobraževalnih programov
• število vključenih glede na leto financiranja (prvo, drugo, tretje, …)
• število brezposelnih oseb, vključenih v poklicno svetovanje (mladi, brezposelne
osebe brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe).
Vsi podatki se zbirajo po spolu.
Obveščanje vključenih institucij in javnosti: podatke objavlja Zavod RS za
zaposlovanje v mesečnih informacijah in na spletnih straneh Zavoda RS za
zaposlovanje.

b) Spremljanje uspešnosti udeležencev ob zaključku programa:
• število oseb, ki so opravile obveznosti po posameznem programu v šolskem letu
2008/2009
• število oseb, ki so program v celoti uspešno zaključile (število podeljenih
spričeval, diplom)
• število mladih in število oseb, ki so bile pred vključitvijo brez poklicne oziroma
strokovne izobrazbe
• število oseb, ki so šolanje uspešno zaključile in nadaljujejo izobraževanje na
višji stopnji
• število oseb, ki nadaljujejo izobraževanje po programu v naslednjem šolskem
letu
• število oseb, ki so šolanje prekinile.
Vsi podatki se zbirajo po spolu.
Obveščanje vključenih institucij in javnosti: Poročilo o izvajanju Programa
izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009 se posreduje vsem
institucijam, vključenim v projekt, objavi pa se tudi na spletnih straneh Zavoda RS za
zaposlovanje.
c) Spremljanje uspešnosti programa z vidika zaposlovanja udeležencev:
• število oseb, ki so se med izobraževanjem zaposlile
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•
•
•
•
•

•

•

število oseb, ki so bile vključene v šolskem letu 2008/2009, uspešno zaključile
program, pridobile nov poklic in se zaposlile takoj po zaključku programa
število oseb, ki so bile vključene v šolskem letu 2007/2008, uspešno zaključile
program, pridobile nov poklic in se zaposlile v 6 mesecih po zaključku programa
število oseb, ki so bile vključene v šolskem letu 2007/2008, uspešno zaključile
program, pridobile nov poklic in se zaposlile v 12 mesecih po zaključku
programa
število mladih do 26 let, v starostnih skupinah od 26 do 40 let, od 40 do 50 let in
starejših od 50 let, število udeležencev, ki so bili pred zaključkom brez poklicne
oziroma strokovne izobrazbe in so se zaposlili takoj po zaključku programa
število mladih do 26 let, v starostnih skupinah od 26 do 40 let, od 40 do 50 let in
starejših od 50 let, število udeležencev, ki so bili pred zaključkom brez poklicne
oziroma strokovne izobrazbe in so se zaposlili v 6 mesecih po zaključku
programa
število mladih do 26 let, v starostnih skupinah od 26 do 40 let, od 40 do 50 let in
starejših od 50 let, število udeležencev, ki so bili pred zaključkom brez poklicne
oziroma strokovne izobrazbe in so se zaposlili v 12 mesecih po zaključku
programa
število udeležencev, ki so z izobraževanjem zaključili in so ponovno prijavljeni
v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje

Vsi podatki se zbirajo po spolu.
Obveščanje vključenih institucij in javnosti: Zavod RS za zaposlovanje pripravi
poročilo o izvajanju Programa izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu
2008/2009 ter letno poročilo Zavoda RS za zaposlovanje (za leto 2008) ter ju
posreduje vsem institucijam, vključenim v projekt, ter ga objavi na svojih spletnih
straneh.
Navedeni so osnovni indikatorji spremljanja, izvajanja in uspešnosti Programa izobraževanja
za brezposelne osebe.
Spremljanje financiranja programa:
• financiranje stroškov programa
• financiranje osnovne šole za odrasle udeležence
• transferji posameznikom
• stroški drugih aktivnosti.
Poročilo pripravi Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve ter Ministrstvom za šolstvo in šport v okviru poročila o izvajanju Programa
izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009 in letnega poročila Zavoda RS
za zaposlovanje (za leti 2008 in 2009).
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6. Izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe v
šolskem letu 2008/2009
Nosilca programa sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operativno-izvedbena dela pri programu za Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve opravlja Zavod RS za zaposlovanje v okviru izvajanja aktivne politike
zaposlovanja.
6.1. Vladna projektna skupina za organizacijo, spremljanje in nadzor nad izvajanjem
Programa izobraževanja za brezposelne osebe
Imenovanje

Projektno skupino je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom št.
02401-6/2006/3 na 79. redni seji, 22. 6. 2006. Sestavljajo jo predstavniki
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda RS za
zaposlovanje ter ostalih pomembnih institucij, vodi pa jo predstavnik
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Naloge

•
•

•
•
•

obravnava in strokovno uskladi program izobraževanja brezposelnih oseb
za šolsko leto ter ga predloži pristojnima ministrstvoma
spremlja izvajanje programa na osnovi poročil, ki jih pripravi Zavod RS
za zaposlovanje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve ter Ministrstvom za šolstvo in šport, in sicer po
indikatorjih spremljanja izvajanja učinkov programa, ki so opredeljeni v
programu
na osnovi poročil o izvajanju programa oceni ustreznost izvajanja
programa in po potrebi poda predloge za spremembe v izvajanju
obravnava in strokovno uskladi končno poročilo o izvajanju programa, ki
ga predlaga pristojnima ministrstvoma
obravnava in strokovno uskladi izhodišča za Program izobraževanja
brezposelnih oseb za naslednje programsko obdobje ter jih predlaga
pristojnima ministrstvoma

6.2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Naloge

•
•
•
•
•

vodi in upravlja Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto
2008/2009
vodi in koordinira pripravo Programa izobraževanja za brezposelne osebe za
šolsko leto 2008/2009
predlaga Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto
2008/2009 Vladi RS in njegove dopolnitve
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje aktivnosti, določenih v programu
v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje pripravi in financira
informativna gradiva o Programu izobraževanja za brezposelne osebe za
šolsko leto 2008/2009, ki se posredujejo na vse urade za delo, v knjižnice,
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•
•
•
•

mladinske centre, centre za socialno delo, v lokalne časopise in druge
medije
spremlja izvajanje Programa izobraževanja za brezposelne osebe
na osnovi poročil o izvajanju ocenjuje ustreznost izvajanja in oblikuje
morebitne potrebne spremembe
vodi pripravo poročila o izvajanju Programa izobraževanja za brezposelne
osebe v šolskem letu 2008/2009 in predlaga poročilo Vladi RS
v okviru evalvacije ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja
zagotovi umestitev Programa izobraževanja za brezposelne osebe med
programe, ki jih bodo evalvirali zunanji izvajalci, izbrani preko javnega
razpisa.

6.3. Ministrstvo za šolstvo in šport
Naloge

•
•
•
•
•
•
•

sodeluje pri vodenju in upravljanju Programa izobraževanja za brezposelne
osebe za šolsko leto 2008/2009
sodeluje pri pripravi Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko
leto 2008/2009
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje aktivnosti, določenih v Programu
izobraževanja za brezposelne osebe
določi izračune posameznega izobraževalnega programa za določitev višine
šolnine, števila izpitov vrednost posameznih izpitov ter vrednost kreditne
točke pri prenovljenih programih
informira izvajalce, ravnatelje, vodje programa, učitelje
spremlja izvajanje in financiranje osnovne šole za odrasle
skrbi za izvajanje učne pomoči za brezposelne:
o izvaja potrebne postopke za prijavo programa javnih del
o spremlja izvajanje z vidika izpolnjevanja obveznosti mentorjev in
izvajalskih organizacij
o spremlja izvajanje z vidika udeležencev Programa izobraževanja za
brezposelne osebe, ki koristijo učno pomoč

6.4. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Naloge na nacionalnem nivoju
• v sodelovanju s pristojnima ministrstvoma pripravi Program izobraževanja
za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/2009 ter poročila o izvajanju
programa
• pripravlja navodila in strokovne podlage za izvedbo Programa izobraževanja
za brezposelne osebe
• pripravlja promocijsko gradivo o Programu izobraževanja za brezposelne
osebe
• sodeluje z izvajalci programov pri načrtovanju izvedb, organizaciji
programa in pri spremljanju udeležencev
• spremlja izvajanje programa v skladu z navedenimi indikatorji
• izvaja finančne obveznosti do izvajalcev in udeležencev
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Naloge na nivoju lokalnih oziroma regionalnih ravni – območnih služb ZRSZ
Na regionalni ravni je za uresničevanje programa izobraževanja za brezposelne osebe
odgovoren strokovni tim, ustanovljen na vsaki območni službi, ki:
• informira in motivira brezposelne osebe za vključitev v program
izobraževanja
• opravlja poklicno svetovanje
• izvaja postopke smiselnosti vključitve pred pripravo zaposlitvenega načrta
• pripravlja oziroma dopolnjuje zaposlitvene načrte
• sodeluje z izvajalci v regiji pri:
o načrtovanju izvedbe posameznega programa
o vključevanju brezposelnih oseb
o spremljanju udeležencev
• sistematično spremlja izvajanje programa:
o spremlja udeležence v času izobraževanja: prisotnost, izpolnjevanje
pogojev iz izobraževalnega programa, pravočasno zagotavljanje
pomoči udeležencem s težavami
o spremlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev
o pomoč pri zaposlovanju udeležencev
• izvaja finančne obveznosti do izvajalcev in udeležencev
6.5. Naloge izvajalcev Programa izobraževanja za brezposelne osebe
• določijo odgovorno osebo – skrbnika za strokovno vodenje in kakovostno
izvajanje izobraževalnega programa
• pri pripravi načrtov izobraževanja in pri sami izvedbi programa sodelujejo s
pristojno območno službo ZRSZ
• izdajo sklep o priznanju predhodno pridobljenih znanj udeleženca
• zagotovijo izvajanje praktičnega pouka, če je ta sestavni del programa
• vodijo evidenco prisotnosti oseb, vključenih v program
• redno mesečno obveščajo ZRSZ oziroma njegove pristojne območne službe
o vseh spremembah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo programa
• redno mesečno obveščajo ZRSZ oziroma območne službe ZRSZ o vseh
prekinitvah izobraževanja v roku 8 dni od nastanka prekinitve programa
• zagotavljajo svetovalno pomoč udeležencem programa
• za zagotovitev spremljanja izvajanja programa s strani ZRSZ in pristojnih
ministrstev ob vsakem času omogočijo vpogled v dokumentacijo v času
trajanja programa in najmanj dve leti po zaključku programa
• pri svojem delu upoštevajo etična načela in predpise o varovanju podatkov o
udeležencih v programu
• sodelujejo z ZRSZ in ministrstvoma pri promociji programa.
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7. Povezovanje različnih organizacij na regionalni ravni
K izvedbi Programa izobraževanja za brezposelne osebe bodo območne službe Zavoda RS za
zaposlovanje pritegnile vse partnerje na lokalnem in regionalnem nivoju oziroma partnerje v
svojem okolju, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi in izvedbi razvojnih programov.
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8. Priloge
•
•

Priloga 1: Specifikacija stroškov Programa izobraževanja za brezposelne osebe na
udeleženca za šolsko leto 2008/2009.
Priloga 2: Viri financiranja Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko
leto 2008/2009 v proračunskih letih 2008 in 2009.
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PRILOGA 1: Specifikacija stroškov Programa izobraževanja za brezposelne osebe na udeleženca za šolsko leto 2008/2009
VRSTA IZOBRAŽEVANJA

SPECIFIKACIJA STROŠKOV NA UDELEŽENCA
DODATEK
ČAS
ZA
ZDR.
ZDR.
CELOTNI
VKL. ŠOLNINA AKTIVNOST PREVOZ
ZAV.
PREG.
STROŠKI
ŠT. VKL.
I. Formalno izobraževanje in PUM
individualne vključitve 2007/2008
OŠ za odrasle MŠŠ 6672 in
MDDSZ 4282
5
1.654
208
237
80
2.179
600
Nižje srednje in poklicno
izobraževanje (stari programi)
MŠŠ PP 5780
12
896
498
578
190
104
2.266
50
Nižje srednje in poklicno
izobraževanje (prenovljeni
programi) MŠŠ PP 5780
12
915
498
578
190
100
2.281
200
Srednje splošno in strokovno
izobraževanje (stari programi)
MŠŠ PP 5780
12
879
498
578
190
2.145
1.150
Srednje splošno in strokovno
izobraževanje (prenovljeni
programi) MŠŠ PP 5780
12
989
498
578
190
2.255
1.000
višješolski programi
12
1.790
703
578
190
3.261
550
PUM MŠŠ ESS: PP 6909 in 6953
12
3.600
498
578
190
4.866
200
SKUPAJ I. FI in PUM

3.750

II. OSTALI STROŠKI
Izvajanje učne pomoči
PP 3551*PP 5780
Usposabljanje izvajalcev
MŠŠ
Promocija in informiranje 7023
SKUPAJ

SKUPAJ

1.307.400
113.300
456.200
2.466.750
2.255.000
1.793.550
973.200
9.365.400

460.000
10

50.500
15.000
9.890.900

PRILOGA 2: Viri financiranja Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko
leto 2008/2009 v proračunskih letih 2008 in 2009 v EUR
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
proračuns
Ime proračunske
2008
ka
postavke
postavka
4282 Usposabljanje
in
izobraževanje

2009

Skupaj za leto 2008 in
2009- razpoložljivi viri

4.200.000

2.605.000

6.805.000

67.300

200.000

0
4.267.300

15.000
2.820.000

za

zaposlitev
3551 Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb
7023 Priprava brezposelnih
na zaposlitev
SKUPAJ MDDSZ
Ministrstvo za šolstvo in šport
proračunska Ime
proračunske
postavka
postavke
5780
Izobraževanje

267.300
15.000
7.087.300

2008

2009

Skupaj 2008 in 2009

0

842.000

842.000

220.000

441.600

661.600

85.000

1.020.000

1.105.000

15.000

180.000

195.000

320.000

2.483.600

2.803.600

4.587.300

5.303.600

9.890.900

brezposelnih
6672

Dejavnost osnovnega
šolstva

6909

Zmanjševanje
izobrazbenega
primanjkljaja

in

svetovanje ESS – 0713- EU
6953

Zmanjševanje
izobrazbenega
primanjkljaja

in

svetovanje ESS – 0713- slovenska udeležba
SKUPAJ MŠŠ
SKUPAJ MDDSZ IN
MŠŠ

