
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines VET Providers 
Relevant sub-sections V1 National Context for WBL 
Any additional information  
 

Title V1.7 Future planning 

Description Sistemsko zagotovljeni pogoji  za zmanjševanje brezposelnosti mladih 

User Dijaki; iskalci zaposlitve,  

Goal Jasno opredeljeni postopki zmanjševanja brezposelnosti mladih 
 

Objective Namen je zagotovitev zaposlitev za čim več mladih iskalcev zaposlitve 
 

Method Naloge na nacionalnem nivoju so razdeljene, da vsak deležnik pripravi  
ustrezna gradiva in postopke. 
 

Recommended Use Glede na sistemski nivo, se morajo uporabniki držati pravil v skladu z zapisi v 
zakonodaji in drugi dokumentaciji 
 

When Po zaključku šolanja 
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

(National context/ 4. Future planning) 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/pomoc_pri_iskanju_zaposlitve/infor
miranje_o_trgu_dela 

 

V1 National Context for WBL  
V1.7 Future planning 
 
Aktivnosti  za zaposlovanje mladih  in  zmanjševanje mladinske brezposelnosti  so  ena izmed 
najvišjih prioritet EU v skupni evropski strategiji zaposlovanja, k uresničevanju katere so zavezane 
vse članice EU. 
V Sloveniji  trenutno pričakujemo ustrezno zakonodajo na področju izobraževanja v dualni obliki, ki 
bi  morala biti dovolj privlačna in bi motivirala delodajalce za ponudbo učnih mest v dualnem sistemu 
in  za zaposlovanje. Seveda bi morala biti privlačna tudi za mlade in odrasle  na vseh nivojih 
izobraževanja, da bi videli prednosti dualne oblike izobraževanja, se  čimprej vključili v delovni proces 
in bi pridobivali delovne izkušnje.  
S 1. 1. 2014 je Slovenija  že začela izvajati Jamstvo za mlade (Youth Guarantee),  ki je nastalo na 
osnovi Svežnja za zaposlovanje mladih iz decembra  2012. 
Cilj  Jamstva  je,  da  vsakemu brezposelnemu mlademu Zavod RS za zaposlovanje ponudi: 

- zaposlitev (tudi s pripravništvom),  
- usposabljanje na delovnem mestu,   
- vključitev  v  formalno  izobraževanje  ali   



 
 

- krajšo  obliko  institucionalnega  ali  praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v 
evidenco brezposelnih.  
 

Pri zaposlovanju mladih Jamstvo kaže učinke, saj je bilo v  letu  2014 za 23,9 % več zaposlitev  kot  v  
letu  2013;  skupno število brezposelnih, ki so se zaposlili, je poraslo za 13,7 %.  
Strukturna neskladja se bodo sčasoma poglobila, predvsem pri delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo 
poklicno izobrazbo. Trg dela bodo z leti zapustile osebe z ustreznimi kompetencami, priliva mladih, ki 
bi zapolnili  ta  delovna  mesta  pa  ne  bo,  kar  se  lahko  negativno  odrazi  na  razvoju  slovenskega 
gospodarstva.  

 
 
 

 


