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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z »Analizo stanja brezposelnosti v
Mestni občini Nova Gorica v obdobju januar – december 2012«:

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 900-20/2012
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŢUPAN

Številka: 900-20/2012-45
Nova Gorica, 5. februarja 2013
OBRAZLOŽITEV
Na 23. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13.12. 2012, je bila
podana pobuda za obravnavo pereče problematike brezposelnosti v Mestni občini Nova
Gorica.
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Mestne občine Nova Gorica je v
sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Območno sluţbo Nova Gorica pripravil podatke
za obravnavo na seji Mestnega sveta, ki jih posredujemo v prilogi.
Ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru svojih pristojnosti in proračunskih
moţnosti izvajamo tudi na Mestni občini Nova Gorica.
V skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v
Mestni občini Nova Gorica se spodbude dodeljujejo preko javnih razpisov za investicije,
projekte inovacij, udeleţbo podjetnikov na sejmih doma in v tujini, za nova delovna
mesta. V lanskem letu smo na ta način zaposlili devet brezposelnih oseb.
V letošnjem letu načrtujemo objavo razpisov v začetku marca. Višina sredstev in ciljna
skupina brezposelnih, ki bo imela prednost na razpisu pa je odvisna tudi od ukrepov
Zavoda za zaposlovanje in drţavnih sredstev, saj razpise vedno predhodno uskladimo z
razpisi Zavoda RS za zaposlovanje, Območno sluţbo Nova Gorica.
Problematiko brezposelnih ţe vrsto let v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje
rešujemo tudi z sofinanciranjem programa javnih del. Za izvedbo programa letno
namenimo 120.000 EUR.
V letu 2012 sprejeti Zakon o urejanju trga dela, 100% financiranja občine ne dovoljuje
več, poleg tega je sofinanciranje občine zniţano na 35%, zato so tudi v okviru tega
programa, ki omogoča delo predvsem starejšim in invalidom v letošnjem letu zaposlitve
zelo okrnjene. Sredstva, ki jih je imel na voljo Zavod RS za zaposlovanje, Območna
sluţba Nova Gorica so bila porabljena ţe pri prvem odpiranju vlog.
Glede na vse navedeno bodo tudi v letošnjem letu še posebno pomembni programi
socialnih in drugih pomoči brezposelnim, ki jih zagotavljamo v okviru programov Oddelka
za druţbene dejavnosti.
Matej Arčon
ŢUPAN
Pripravile:
Martina Remec Pečenko, načelnica
Oddelka za gospodarstvo in gospod.
javne sluţbe
Tatjana Gregorčič, podsekretar –vodja sluţbe
Priloga:
 Trg dela OS NG, dec 2012

