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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI 
DELODAJALCIH IZ *SOCIALNEGA 

PODJETNIŠTVA

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

• Spoznate delovne postopke, naloge in 
opravila na konkretnem delovnem mestu
pri delodajalcu.

• Pridobite nova znanja, spretnosti in 
delovne izkušnje, ki povečajo vaše
možnosti za zaposlitev pri istem ali
drugem delodajalcu.

• Vključite se v delovno okolje in spoznate
nove ljudi, odprejo se vam nove
priložnosti.

*Socialno podjetništvo

https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/


KDO SE LAHKO VKLJUČI V UČNO 
DELAVNICO?

ste brezposelni najmanj 
dve leti,

imate končano največ 
osnovno šolo,

ste starejši od 55 let,

ste iskalec prve 
zaposlitve in vsaj 6 

mesecev brezposelni,

imate status invalida in 
niste vključeni v 

zaposlitveno 
rehabilitacijo,

ste v programu oziroma 
po zaključku programa 

zdravljenja odvisnosti od 
alkohola ali drog,

vam še ni preteklo eno 
leto od prestane kazni 
zapora oziroma ste v 

času pogojnega odpusta 
in vsaj 6 mesecev 

brezposelni,

ste član romske 
skupnosti,

boste po vključitvi v 
programe socialne 

aktivacije znova postali 
dejavni na trgu dela.

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi na

ZRSZ in izpolnjujete še vsaj enega od naslednjih pogojev:



KDO SE NE 
MORE 
VKLJUČITI?

• brezposelni, ki ste bili v zadnjih

12 mesecih pred oddajo

ponudbe pri istem delodajalcu

zaposleni s sklenjeno pogodbo

o zaposlitvi;

• lastniki, solastniki ali

ustanovitelji delodajalčevega

poslovnega subjekta, tudi če

ga osebno vodite ali imate pri

njem status prokurista.



KAKO SE IZVAJA 
PROGRAM?

Učna delavnica poteka kot 6-mesečno praktično usposabljanje pod strokovnim 
vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 
60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da pridobivate znanja, veščine, spretnosti in 
delovne izkušnje, značilne za delovno mesto, na katerem se usposabljate.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne 
delavnice s pričetkom najkasneje v drugem mesecu. Pomaga vam premagovati 
težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, 
invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Praktično usposabljanje v učni delavnici poteka brez delovnega razmerja. V tem 
času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike 
zaposlovanja.

Učna delavnica traja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka, polni 
delovni čas. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.



POVRNITEV 
STROŠKOV

ZRSZ vam lahko povrne naslednje stroške, in 
sicer mesečno za pretekli mesec:

Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske 
udeležbe na usposabljanju znaša 0,16 EUR za vsak 
kilometer od kraja vašega bivanja do kraja 
usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema 
najmanj 1 kilometer v eno smer).

Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro 
vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če 
prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek 
za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro 
vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.



KAKO SE VKLJUČITE 
V PROGRAM?

• Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu 
za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

• Vključitev v program poteka po predpisanem 
postopku za vključevanje v programe aktivne 
politike zaposlovanja:

• presoja smiselnosti vključitve,

• priprava in podpis zaposlitvenega načrta,

• napotitev na predhodni zdravniški pregled,

• podpis pogodbe o vključitvi v program.



SPODBUDE ZA 
ZAPOSLOVANJE
• Za brezposelne iz ciljne skupine vključene v učno delavnico, bodo 

bodoči delodajalci lahko uveljavili še subvencijo za zaposlitev.

• 740 EUR na mesec za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 
ur na teden) oziroma

• sorazmerno manj: za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim 
časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, 
ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden,
za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če se 
zaposli invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja 
delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

• Delovno razmerje se sklene za najmanj 6 
mesecev neprekinjeno.

• Če delodajalec podaljša ali ohrani zaposlitev iste osebe 
za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen še 
do 6 mesečnih subvencij v enaki višini. Skupaj torej največ 12 
mesečnih subvencij po 740,00 EUR.

Pomembno:

• V subvencionirano zaposlitev se ne 
morejo vključiti brezposelni, ki so lastniki ali solastniki ali 
ustanovitelji poslovnega subjekta, ki kandidira na javnem 
povabilu, ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v tem poslovnem 
subjektu status prokurista.



ZAVOD 
SLOKVA, SO. 
P. IN UČNE 
DELAVNICE

• 2014 - socialno podjetje tipa
B s sedežem na Podgorski
cesti 2 v Slovenj Gradcu.

• Odgovor na vse višjo
brezposelnost in socialno
izključenost ter zavedanje o 
pomenu trajnostnega razvoja
in zdravega načina življenja.

• Izvajanje številnih projektov

• Število zaposlenih: 9

• V začetku leta 2018 smo
začeli izvajati program 
Učne delavnice, ki ga
izvajamo še danes.

• Usposabljanje na različinh
delovnih mestih: animator 
otrok, delavec za preprosta
dela, projektni sodelavec, 
poslovni sekretar, grafični
oblikovalec,...



STATISTIKA

• Skupno število udeležencev: 37 (34 žensk, 3 moški)

• Število subvencioniranih zaposlitev na Slokvi po zaključenem usposabljanju: 7

• Starost udeležencev ob vključitvi: 

20-30=11, 31-40=15, 41-50=8 51-60=3
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POMEMBNEJŠE POVEZAVE

https://www.ess.gov.si/

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ucne-delavnice-2

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-

delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

www.slokva.si

https://www.facebook.com/Slokva

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ucne-delavnice-2
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ucne-delavnice-2
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
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