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AKTIVNI DO UPOKOJITVE – zaposlitev starejšega delavca 
 
Zavod RS za zaposlovanje je že v lanskem letu (13.4.2018) objavil javno povabilo  Aktivni do upokojitve, 
za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Predvidena je vključitev 1.272 brezposelnih iz 
vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev vsaj do upokojitve. Ponudbe se oddajo elektronsko, 
najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev. 
 
Kdo se lahko prijavi na javno povabilo? 
Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci,  pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 
mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali  
samozaposleni, ki izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. 
Zaradi uspešnosti kandidiranja Zavod predlaga, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverijo, ali imajo 
poravnane obveznosti.  
Delodajalec lahko predloži eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov 
(subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Pred oddajo 
ponudbe na javno povabilo se mora upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.  
 
Za koga lahko delodajalci pridobijo subvencijo? 
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so 
prijavljeni v  evidenci brezposelnih oseb vsaj en dan. 
 
Subvencija znaša: 

• do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma 
• sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo 

le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden. 
 
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Zaposlitve se spremlja najmanj 24 mesecev. Če se 
oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, je 
delodajalec upravičen do sorazmernega dela subvencije. 
Subvencijo za zaposlitev se izplača v dveh delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi 
del po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. 
 
Celotno povabilo je objavljeno na spletni strani  Zavoda RS za zaposlovanje  
  
Vir: ZRSZ 
  
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija 
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje 
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https://www.ess.gov.si/_files/11065/Postopek_pred_oddajo_ponudbe_ADU.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3

