
 

 

 

 

 

Projekt: »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter 

opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« 

Program: Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!« 

 

PRAVICE: 

 prostovoljna vključitev v program, ki ni pogojena s kakršnim koli članstvom, 

 vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred vključitvijo v program, 

 prilagojenost aktivnosti programa v skladu z individualnim načrtom uporabnika, 

 30 minutni dnevni odmor za malico, 

 izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano skladno s pravili 

Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenim osebam, 

vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (tedensko in v gotovini), 

 stroški za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od 

kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer; 

upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa, 

 za izračun višine stroška za prevoz se upošteva najnižja cena dnevne vozovnice za javni 

prevoz, 

 stroški za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v programu, ki se 

izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa, 

 urejeno zavarovanje za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, 

 seznanitev z ukrepi, predpisanimi za varno delo, 

 usposabljanje za varno delo pred nastopom v dolgi program socialne aktivacije, 

 zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in 

zdravju pri delu, 

 status mirovanja v primeru daljše odsotnosti iz programa (rizična nosečnost, 

materinski in starševski dopust, daljša bolezen idr.), 

 napotitev na ponovno oceno zaposlitvenih možnosti, 

 pravica do pritožbe, 

 prekinitev dogovora o vključitvi, brez navedbe razloga. 

 

  



 

 

 

 

 

Projekt: »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter 

opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« 

Program: Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!« 

 

OBVEZNOSTI: 

 aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa, 

 upoštevanje danih navodil, 

 skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih v izogib, da se ne povzroči škoda 

iz hude malomarnosti, 

 minimalna vključenost uporabnika v Modulu I: Uvodni modul in Modulu II: Načrtovalni 

modul je 5 ur dnevno, 5 dni v tednu, 

 minimalna vključenost uporabnika v Modulu III: Izvedbeni modul je 6 ur dnevno, 5 dni 

v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4 ure, 5 

dni v tednu, 

 minimalna vključenost uporabnika v Modulu IV: Pripravljalni modul je 2 uri dnevno, 5 

dni v tednu (poteka istočasno z zaključkom modula III), 

 minimalna vključenost uporabnika v Modulu V: Spremljanje udeležencev po koncu 

programa je 20 ur tedensko, 

 dostava dokazil o upravičeni odsotnosti v programu (bolniška odsotnost, vključitev v 

izobraževalne ali druge podobne aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju kariere osebe, 

odsotnosti zaradi osebnih okoliščin na podlagi 165. člena Zakona o delovnih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami), odsotnost zaradi drugega 

nepredvidljivega razloga, glede katerega izvajalec presodi, da je opravičljiv, 

 dokazilo o upravičeni odsotnosti v programu mora vsebovati vzrok in datum 

odsotnosti. 

 


