
Če ostaneš brez zaposlitve, ne ostani doma! 

 

V čast Dnevu dostojnega dela, ki ga obeležujemo 7. oktobra, je v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto potekal 

pogovorni večer na temo Ko ostaneš brez zaposlitve. Dogodek so pripravili v sodelovanju z  ACS, ki je izdal 

zbirko štirih filmov z naslovom Primeri dobrih praks. 

Gostje večera so bili Ajda Turk iz ACS, Tina Strnad iz RIC Novo mesto, Nada Babič Ivaniš in mag. Irena 

Bohte iz ZIK Črnomelj, Tatjana Muhič in Erika Matko iz Zavoda za zaposlovanje Novo mesto ter Pavel 

Novak, sodelujoči pri projektu. 

 

Obiskovalci so si ogledali zanimive izseke iz filmov, ki so vezani na Dolenjsko in Belo krajino. O posamezni 

temi pa so z gosti pokramljali v živo.  Glavni cilj srečanja je bil posredovati konkretne informacije tistim, ki 

se srečujejo z brezposelnostjo, in tudi onim, ki se zavedajo, da je tovrstne informacije v času, v katerem 

živimo, vedno dobro imeti pri roki. 

 

Zavod za zaposlovanje, RIC Novo mesto in ZIK Črnomelj so se predstavili s številnimi dejavnostmi, ki jih 

lahko ponudijo brezposelnim osebam. Najrazličnejša usposabljanja, delavnice, zaposlitve prek javnih del, 

pomoči in svetovanja so torej na voljo, potrebno je le priti k njim. Če ostanete brezposelni, torej nikar ne 

ostanite doma, sami in pasivni. Povprašajte po možnostih, ki vam jih nudijo ustanove, in se vključite v tiste 

dejavnosti, ki vas zanimajo. Izkoristite čas za premislek in naredite dober plan za naprej. Oziroma, kot je 

dejal Pavle: »Od nekdaj sem si želel delati v pekarni. Pa sem nekega dne poklical šefa in ga povabil na kavo. 

Malo me je čudno gledal, kdo sem, potem pa me je malo bolje spoznal in povabil na preizkus dela.« 

 

Čeprav statistika kaže, da je bilo konec septembra 2014 na Dolenjskem in Beli krajini v evidenco 

brezposelnih prijavljenih 4 % manj oseb kot lanskega septembra, to, po besedah direktorice Zavoda za 

zaposlovanje Novo mesto, Tatjane Muhič, ne rešuje problematike v obsegu, kot si želimo. Receptov na temo, 

kako dobiti službo, je veliko: imamo zavod za zaposlovanje, ki nas na delo napoti, RIC Novo mesto in ZIK 

Črnomelj, ki nas dodatno izobrazita in podpreta z vsemi potrebnimi informacijami, manjka le še ustanova, ki 

bi delovna mesta ustvarjala. 
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