
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in
administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega

in socialnega dialoga.

IZVAJANJE KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA

ŠTEVILKA 122 O POLITIKI ZAPOSLOVANJA, 1964

Seznam novih predpisov, ki posegajo na področje izvajanja konvencije:

 Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS,
št. 5/2009, 40/2009, 57/2009)
(http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5618&pogled=osnovni),

 Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (Uradni list RS, št. 42/2009)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=92486),

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 85/2009)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=94348),

 Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list
RS, št. 44/2009)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=92688),

 Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list
RS, št. 12/2010)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=96286),

 Uredba o spremembi Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in
dela tujcev (Uradni list RS, št. 33/2010)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=97361),

 Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se
omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1.
2009)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=90609),

 Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti
2010 in 2011, ki ga je sprejela Vlada RS na 60. redni seji, 24. 12. 2009
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_NACR44.html),

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Uradni list RS, št. 25/09)
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV8706.html),

 Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov (Uradni list RS, št. 30/2009)
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=91757),

 Program Javna dela za leti 2009 in 2010 (Vlada RS sprejela 11. 9. 2008)
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti
__pdf/prog_j_dela_09_10.pdf),

 Spremembe Programa Javna dela za leti 2009 in 2010 za leto 2010 (Vlada
RS sprejela 5. 10. 2008)
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(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti
__pdf/161009_spremembe_Programa_Javna_Dela_za_leti_2009_in_2010
_za_leto_2010.pdf),

 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
2005 – 2013,

 Periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake
možnosti žensk in moških, za leti 2010 in 2011
(http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/UEMPeriodNac
rtReNPEMZM1011.pdf),

 Katalog ukrepov APZ (2. 7. 2010)
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_doku
menti/).

Programi:
 Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2010
 Zaposli.me 2010
 Delovni preizkus
 Usposabljanje na delovnem mestu
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