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NNoovvoo  jjaavvnnoo  ppoovvaabbiilloo  --  »»UUssppoossaabblljjaammoo  

llookkaallnnoo«« 

 

Novo javno povabilo »Usposabljamo lokalno« je namenjeno 

usposabljanju brezposelnih oseb za deficitarne poklice, 

s ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti in povečati njihovo 

konkurenčnost na trgu dela ter pridobitev in krepitev 

sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti ter odpravi 

strukturnih neskladij na trgu delovne sile. 

 

Ciljna skupina: brezposelne osebe, prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece.  

 

Program se izvaja kot usposabljanje na konkretnem 

delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, za deficitarne 

poklice, opredeljene na lokalnem nivoju po posameznih 

območnih službah Zavoda. 

 

Na Območno službo Nova Gorica lahko oddate ponudbe za 

izvedbo usposabljanja za poklice: 

 kuhinjski pomočnik;     

 natakarski pomočnik;  

 upravljavec strojev pri obdelavi kovinskih izdelkov;  

 komercialist;      

 skladiščnik. 

 

Usposabljanje traja 3 mesece in poteka brez delovnega 

razmerja. 

 

Ponudbo oddate na predpisanem obrazcu po pošti ali 

osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna 

glede na sedež vašega podjetja. 

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi 

razpoložljivih sredstev, najdlje do 28.6.2019 do 12:00, ko se 

izteče končni rok za oddajo ponudb. 

Več informacij 

 

 

Več informacij o vseh finančnih spodbudah za delodajalce 

za programe praktičnega usposabljanja in zaposlovanja. 

 
 
Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica 
Pisarna za delodajalce – pomagamo pri vseh korakih do 
zaposlitve novega delavca 


Ulica tolminskih puntarjev 4 
5000 Nova Gorica 
Tel: 05 33 50 200  
 
E-mail: gpzrsznovagorica@ess.gov.si    

Spletni naslov: http://www.ess.gov.si/  

 
 

Interaktivna internetna Zavodska 

asistentka  

 



Pisarna za delodajalce na OS Nova Gorica:   

 05 33 50 234 ( 235)    05 33 50 206 

     041 641 739, 041 228 125, 040 388 582 

 

 

 

 
Mar. 2018 

Brezposelne osebe 
30.4.2018 

3.104 

Zaposlitve brezposelnih 
oseb  I-IV 2018 

1.130 

Prosta delovna mesta  
I-IV 2018 

2.292 

več… 

 

  
 
 

 eStoritve za delodajalce: izberite si 

svojo storitev in si poenostavite 

poslovanje z nami!  več... 


 

Vaša vprašanja, mnenja, predloge ter druge 

pripombe naslovite na elektronski naslov 

vložišča Območne službe 

gpzrsznovagorica@ess.gov.si 



Kontakti za delodajalce 

Kontakt 

Podatki Območna služba Nova 

Gorica  

Uporabno  

Vprašali ste 

http://www.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljamo-lokalno
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https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude
mailto:gpzrsznovagorica@ess.gov.si
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/kontakt/interaktivna_zavodska_asistentka
http://www.ess.gov.si/kontakt/interaktivna_zavodska_asistentka
http://www.ess.gov.si/trg_dela
https://www.zadelodajalce.si/
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