UREDBA
o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje
2010 do 2015
Ciljne skupine:
Brezposelna oseba, ki:
 je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci ZRSZ ali
 ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali
 je starejša od 50 let ali
 živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali
več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln, ali
 se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma
za vsaj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
Republiki Sloveniji, ali
 je pripadnik etnične manjšine.
Trajanje:
Ukrep I: Zaposlitev za nedoločen čas ali vsaj 12 mesecev.
Ukrep II: Zaposlitev za nedoločen čas ali vsaj 24 mesecev.
Upravičeni strošek:
Ukrep I: Bruto plača in prispevki delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
obvezno zdravstveno zavarovanje, za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in za
zavarovanje za starševsko varstvo.
Ukrep II: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca.
Višina pomoči:
Ukrep I: Zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov bruto plače povečane za obvezne
prispevke delodajalca za prvih 12 mesecev zaposlitve.
Ukrep II: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve.
OPOMBE:
1. Zaposlitev oseb iz ciljnih skupin mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih. Upravičene izjeme predstavljajo primeri
nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti
opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve in zaradi
izredne odpovedi iz krivdnih razlogov na strani delavca, razen iz razloga negativne ocene
poskusnega dela.
2. Ukrep I se izvaja preko DURS, Ukrep II pa preko ZRSZ – vlogo najdete na naši spletni strani:
www.ess.gov.si .
3. Možno je koristiti oba ukrepa, vendar pod pogojem, da je oseba zaposlena vsaj za 24
mesecev.
4. Državna pomoč ne sme presegati 50 % bruto plače II in ni združljiva s koriščenjem ostalih
ukrepov za spodbujanje zaposlovanja.
5. Povračilo plačanih prispevkov delodajalca je možno koristiti po preteku 12 mesecev zaposlitve
za prvih 12 mesecev zaposlitve ali po preteku 24 mesecev zaposlitve za drugih 12 mesecev
zaposlitve oz. za prvih 24 mesecev zaposlitve, če še povračilo ni bilo koriščeno po prvih 12
mesecih zaposlitve in sicer pod pogojem, ja je vloga oddana v 30 dneh po preteku prej
omenjenih obdobij.
6. Vse podrobnejše informacije, kakor tudi potrebne obrazce najdete v Uredbi o kriterijih in
pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v
Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 3, dne
15.1.2010 (str. 325-335).

