POVPRAŠEVANJE
Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti

VPRAŠANJE:
Skupnost občin Slovenije prosi za informacije oziroma prakso občin članic v zvezi z
financiranjem ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v občinah. Na prošnjo občine članice
nas zanima ali katera občina poleg sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja, ki
jih vodi Zavod RS za zaposlovanje, namenja še dodatna sredstva (ali ukrepe) za rešitev
problematike brezposelnosti, neodvisno od zavoda in veljavnih programov?

ODGVORI OBČIN ČLANIC:
HOČE – SLIVNICA
Občina Hoče-Slivnica poleg ukrepov zaposlovanja, podeljuje še štipendije. Zaenkrat drugih
ukrepov nimamo.
JESENICE
Na podlagi vašega povpraševanja vas obveščamo, da Občina Jesenice (poleg sredstev za
programe javnih del) zagotavlja tudi sredstva sofinanciranja za spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest in samozaposlovanja (preko občinskega javnega razpisa z naslovom "Javni
razpis o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice", ukrep
"Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja").
V preteklem letu je bilo za ta namen dodeljenih 28.514,38 €.
LENDAVA
Naša občina Lendava je v letu 2016 sofinancirala naslednje programe za rešitev problematike
brezposelnosti:
 zaposlitve iz naslova dodatnih vzpodbud in razvoj novih delovnih mest v malem
gospodarstvu (ca. 500-1.000 EUR / osebo); Skupaj porabljena sredstva: 5.875,00 EUR (
6 oseb).


zaposlitev prvi izziv ( sofinanciranje društvu - delno); Skupaj porabljena sredstva:
2.541,96 EUR ( za 3 mesece , 1 oseba)



izvajanje javnega dela; Skupaj porabljena sredstva: 68.193,00 EUR
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sofinanciranje javnih delavcev drugim društvom, zavodom,... v višini 15%. Skupaj
porabljena sredstva: 89.807,00 EUR

MISLINJA
V zvezi z reševanjem brezposelnosti Občina Mislinja delno pomaga z spodbujanjem
samozaposlovanja, tako da preko javnega razpisa iz občinskega proračuna sofinancira
samozaposlovanje kot obliko državne pomoči de minimis.
MO NOVO MESTO
Na MONM poleg sofinanciranja javnih del ne zagotavljamo financiranja drugih programov za
zmanjševanje brezposelnosti v občini.
MO PTUJ
Na vaše povpraševanje vam podajamo naslednji odgovor:
Sredstva za povečanje zaposlenosti Mestna občina Ptuj namenja tudi preko vsako leto
objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini
Ptuj, ki ga objavimo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07, 7/14 in 7/15). Razpisanih je
več ukrepov, med njimi tudi ukrepi Sofinanciranje samozaposlovanja, Sofinanciranje
odpiranja novih delovnih mest in Sofinanciranje zaposlovanja mladih, vse z namenom
zmanjševanja brezposelnosti, predvsem med mladimi.
ŠENTILJ
Po naši izkušnjah se tudi programi aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvajajo Uradi za delo
oz. Zavod za zaposlovanje RS ne obnesejo več najbolje.
Eden od pomembnejših je bil program JD. Zakaj bil? Ker preprosto več programov, ki so
smiselni, ne odobrijo. Letos so prednostno odobrili le programe do vključno IV. ravni
izobrazbe za pomoč pri preprostih vzdrževalnih delih. Ostalih programov, ki so jih veliko
izvajale Občine in šole, pa ne (informiranje, učna pomoč…). Pri odobrenih programih pa se
srečujemo že nekaj časa s težavo, da napoteni odklanjaj delo, če ga »na prisilo zavoda«
sprejmejo, pa gredo kmalu v bolniško in smo tako brez delavca oz. imamo le dodatne stroške.
Ogromno ljudi na zavodu z višjo stopnjo izobrazbe pa ni vključenih nikamor oz. jim ne dajo
možnosti dela. Občine bi jih z veseljem sprejele.
V okviru aktivne politike nudimo sredstva za samozaposlitev (3.000), a v preteklem letu nismo
imeli kandidatov.

ŠKOFJA LOKA
V naši občini imamo socialne pomoči tudi za tak namen, odvisna pa je seveda od družinskega
finančnega stanja brezposelne osebe.
ŠMARJE PRI JELŠAH
Občina Šmarje pri Jelšah ne financira posebnih ukrepov za rešitev problematike
brezposelnosti.
TIŠINA
Posredujemo vam odgovor, glede na vaše poslano vprašanje o financiranju ukrepov glede
zmanjševanja brezposelnosti.
Občina Tišina ne financira posebnih programov z navedenega področja. Ima pa vsako leto
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina, v
okviru katerega se sofinancira ali zaposlitev brezposelne osebe, ki se zaposli in je iz občine, v
skladu z vsakoletnim javnim razpisom.
VUZENICA
Občina Vuzenica je vključena v garancijsko shemo za pomoč pri pridobivanju kreditov malih
podjetnikov. Shemo vodi RRA Koroška.

