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Vodilni partner:

Berufsförderungsinstitut Burgenland
Grazer Straße 86, A-7400 Oberwart
Tel.: +43 3352 38 980
E-Mail: info@bfi-burgenland.at

Avstrijski parnerji:

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing 
Universalmuseum Joanneum 
Enzenbach 32, A-8114 Stübing
Tel.: +43 3124 53700
E-Mail: freilichtmuseum@museum-joanneum.at

Sekem Energy GmbH
Steinberg 132, A-8151 Hitzendorf
Tel.: +43 316 587981
E-Mail: office@sekemenergy.com

Slovenski partnerji:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 583 05 00
E-Mail: info@ozs.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
Tel.: +386 3 427 33 00
E-Mail: gpzrszcelje@ess.gov.si

 

Nove priložnosti s 
tradicionalnimi 
obrtmi

Če vas zanima eno od treh usposabljanj, 
se obrnite na ZRSZ,  
koordinatorja projekta EUREVITA

Anita Kunst 
tel. 059 695 404
anita.kunst@ess.gov.si

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje



Kdo lahko sodeluje v programu?
Program usposabljanja je namenjen ljudem, ki želijo pridobiti 
nova znanja, dodatnne kvalifikacije ali za dopolnilno ali 
samostojno delo. 

Kaj vam prinaša usposabljanje?
Udeleženec programa pridobi strokovne veščine vezane na 
tradicionalen obrniški poklic.
Poklicno usposabljanje bo zaključeno z izpitom, če bodo udeleženci 
uspešni, bodo prejeli strokovni certifikat priznan v 
Avstriji in Sloveniji.

Kako se vključite v 
usposabljanje za izbrane 
poklice? 
Če vas zanima eden od 
treh tečajev usposabljanja, 
se obrnite na 
Zavod RS za zaposlovanje, 
kjer boste dobili dodatne 
informacije.

Projekt EUREVITA poteka na podlagi Programa čezmejnega 
sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo Interreg V-A Slovenija – Avstrija, 
v obdobju 2019/2021. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, 
inovativnimi izobraževalnimi ukrepi in povezovanjem.

Za katere obrtniške poklice se lahko usposabljamo?
V okviru projekta EUREVITA bomo skozi usposabljanja obudili 
naslednje tradicionalne obrtniške poklice:                                                               

Izdelava in 
polaganje lesenih 
skodel.

Izdelava grabelj 
in metel.

Izdelava tradicionalnih 
Wellness izdelkov, 
kot so čebelni, 
zeliščni in smolni 
izdelki, mila in mazila.        

Informacije o projektu EUREVITA:
• na spletni strani ZRSZ: https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_

zavoda/projekt/eurevita
• na Facebook strani: Projekt EUREVITA
• Pri ZRSZ koordinatorju projekta: 
 Anita Kunst, tel 059 695 404; anita.kunst@ess.gov.si

Usposabljanje v redki obrtni dejavnosti 
vam daje poseben pečat z dodano vrednostjo.
Intenzivno usposabljanje v kombinaciji z 
edinstvenim znanjem in inovativnimi pristopi 
ustvarja dragoceno kvalifikacijo.


