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PESNICA
NOVOST: Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih
Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k
spodbujanju aktivnosti brezposelnih. Zato je 20. januarja bilo objavljeno novo javno povabilo
delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021. Na voljo je skupaj 1,5 milijona
EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.
Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije.
Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, za zaposlitev brezposelne osebe na
zelenem delovnem mestu lahko prejemajo mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačuje
se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12
mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh
mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za
subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih oddajo elektronsko na našem portalu
za delodajalce.
V program zelena delovna mesta se lahko vključijo vse osebe, ki so prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb.
Zavod lahko ciljno skupino omeji kadar koli v času trajanja tega povabila, kar objavi v
spremembi javnega povabila.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih
izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:
- osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne
politike zaposlovanja,
- osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu,
Oseba mora soditi v ciljno skupino ob podpisu zaposlitvenega načrta in ob zaposlitvi.

BREZPOSELNOST NA OBMOČJU SLOVENIJE SE ŠE ZMANJŠUJE, APRILA SE
JE
NADALJEVALO
POVEČANO
ZAPOSLOVANJE,
ZATO
SE
JE
BREZPOSELNOST ŠE NAPREJ ZMANJŠEVALA IN JE APRILA MANJ KOT 80.000
BREZPOSELNIH
Gibanja na trgu dela so bila v letošnjem aprilu precej bolj spodbudna kot v enakem mesecu
lani. Brezposelnost se je še naprej zmanjševala.
Ob koncu aprila je bilo registriranih 79.285 brezposelnih, kar je 4,1 % manj kot marca in
10,6 % manj kot v lanskem aprilu. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah
Zavoda.
Na novo se je aprila pri Zavodu prijavilo 3.890 brezposelnih, 14,9 % manj kot marca in 73,0
% manj kot aprila 2020.
Zaposlilo se je 5.630 brezposelnih, 29,4 % manj kot marca in 137,3 % več kot pred letom.
V povprečju je bilo v prvih štirih mesecih prijavljenih 85.368 brezposelnih, 5,4 % več kot
v enakem obdobju lani.

Registrirana brezposelnost na območju delovanja Urada za delo Ruše
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V april 2021 je bilo na območju Urada za delo Ruše registriranih 601 brezposelnih oseb,
kar je za 6,2 odstotkov manj kot v predhodnem mesecu in za 18 odstotkov več kot v mesecu
aprila 2020. Med registriranimi brezposelnimi je v mesecu aprilu bilo 125 mladih, kar znaša
20,8 odstotkov. Stopnja registrirane brezposelnosti je v mesecu februar 2021 na Uradu za delo
Slovenska Bistrica znašala 11,2 odstotkov (kar je za 1,4 odstotkov več kot v istem obdobju
lani), na območju celotne Slovenije pa je znašala 9 odstotkov.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah
OBČINE

Št. reg. brezposelnih Št. delovno aktivnih
oseb
Februar 2021
April 2021

Stopnja
reg.
brezposelnosti

Lovrenc na Pohorju

117

476

9,0

Ruše

389

1.948

12,3

Selnica ob Dravi

213

793

10,8

Februar 2021

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo januarja 2021 na območju Urada za delo Ruše
3.217 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 2,0 odstotka manj
kot v enakem obdobju leta 2020. V Območni službi Maribor se je delež zmanjšal za 1,9
odstotka, zmanjšal se je tudi delež na ravni celotne Slovenije, in sicer za 1,4 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo Ruše
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Priložnosti za delodajalce
&
Še vedno lahko delodajalci koristite naslednje ukrepe
• Delovni preizkus 2020/2021
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja
najmanj 100 ur oz. največ 1 mesec. Program je namenjen tistim, ki so prijavljeni med
brezposelnimi, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Ukrep je aktualen do porabe
sredstev oz. najdlje do 30.10.2021.
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• Usposabljam.se 2020/2021: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi
S programom Usposabljanje na delovnem mestu za mlade lahko mlade brezposelne osebe
spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V
program se lahko vključijo mladi do izpolnjenega 30. leta. Usposabljanje lahko traja 2 ali 3
mesece. Program je aktualen do razdelitve sredstev, najdlje do 30. 10. 2021.
• Usposabljam.se 2020/2021: Usposabljanje na delovnem mestu
S pomočjo našega programa lahko na konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne
osebe. Program je namenjen brezposelnim osebam, ki so prijavljene v evidence brezposelnih
oseb. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. najdlje do
30. 10. 2021
• Trajno zaposlovanje mladih vzhod 2020
V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih,
ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate delodajalci lahko
zaposlite s polnim delovnim časom.
S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko
zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.6.2021.
• Zaposli.me 2020
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: - so starejši od 50 let, - so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, - so dopolnili 30 let ali več in imajo končano
največ osnovno šolo (ISCED 2), - so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe
socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, - so dopolnili 30 let ali več in so
prejemniki denarne socialne pomoči, - so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka
zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev, - so dopolnili 30 let ali
več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v
obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v
ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:
•416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine, •500 EUR, če ustreza 2 kriterijema, •583
EUR, če ustreza 3 kriterijem, •666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na našem Portalu za
delodajalce, najdlje do 31.5. 2022.
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Aktualno
&
Pridružite se evropskim zaposlitvenim sejmom

Povzdignite svojo kariero na višji nivo in se udeležite evropskih spletnih zaposlitvenih
sejmov.
Na aktualnih evropskih spletnih zaposlitvenih sejmih lahko zase poiščite številne
prvovrstne priložnosti za delo v IT in digitalnemu sektorju, tehnologiji ter vesoljski
tehnologiji.
Preverite ponudbe za zaposlitev v drugih evropskih državah in možnosti dela na daljavo ter
pridobite vse potrebne informacije v zvezi z razvojem kariere, prihodnostjo dela, delom in
življenjem v drugi evropski državi in še veliko več.
V maju se lahko udeležite še drugih zanimivih spletnih sejmov na
povezavi: europeanjobdays.eu.
Pred udeležbo na sejmih vas vabimo, da skupaj s slovenskimi svetovalci EURES prevetrite
svoj CV in se s praktično vajo pripravite na razgovor z delodajalci v tujem jeziku.
Za več informacij in podporo pri udeležbi na spletnih zaposlitvenih sejmih se obrnite na
eures@ess.gov.si.

Aktualno
&
Ste že kontaktirali z IZO – Interkativno Zavodsko Asistentko?
IZA - INTERAKTIVNA ZAVODSKA ASISTENTKA, ki jo najdete na naši spletni strani
www.ess.gov.si vam bo v pomoč pri iskanju informacij na spletni strani ter vam bo
odgovorila na vprašanja o zaposlovanju, trgu dela, prijavi pri ZRSZ itd. Na spletni strani vam
je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naša IZA - hitro do pravih informacij!
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