
                           
 

    

                                               

Projekt 
“Partnerstvo za kadre /2018-2022/” 

 

POROČILO ZA LETO 2019 
 
 
 

1. SPLOŠNO O PROJEKTU 
 
Partnerstvo za kadre / za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v 
regiji/ (v nadaljevanju Projekt »Kadri«) je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva 
(podjetij) in šolstva z namenom promocije in s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med 
mladimi v Posočju in regiji. V projekt so vključene štiri občine, podjetja in šole (z območja 
vseh štirih občin) ter PRC kot nosilec projekta. Projekt vzpostavlja sinergijsko vez med 
gospodarstvom in šolstvom v regiji in temelji na izvajanju aktivnostih, ki povezujejo vse ali 
vsaj večino vključenih partnerjev v projekt.  
 
Predvideno trajanje: 

− 1. junij 2018 – 31. december 2022 
 

Financiranje: 

Projekt v leto 2019 so financirali: 
− občine: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči,  
− gospodarske družbe: MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., TKK Proizvodnja kemičnih 

izdelkov d.o.o., ITW Appliance components d.o.o., HIDRIA d.o.o., Tolmin, SALONIT 
Anhovo, d. d., 

− Nova pridružena podjetja v letu 2019: Siapro d.o.o. in Gostol TST d.d.. 
 

Odprt je za vstop novih zainteresiranih partnerjev – podjetij. 
 

Namen projekta: 
− temeljni namen projekta je promocija tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in 

regiji.  
 

Ciljna skupina: 
− učenci OŠ od 3. do 9. razreda, dijaki in starši.  

 
Ključni cilji projekta:  

− približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in SŠ); 
− aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi podjetij, delavnice, tehniški krožki, 

tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori); 
− zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos 

informacij; 
− aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju; 
− aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje 

ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt šol). 



                           
 

    

                                               

 
Predvidene aktivnosti v projektu – v šolskem letu 2019/2020  
Okvirni plan aktivnosti za šolsko leto 2019/2020 je bil dogovorjen in potrjen na sestanku vseh 
partnerjev vključenih v projekt dne, 20. maja 2019. 
 
Tabela 1: Okvirni plan za leto 2019 

 

 Okvirni plan za leto 2019, potrjen 20. 5. 2019 
 

a Ogled podjetij in predstavitev poklicev 
– tehniški dan – temeljna aktivnost 

V okviru tehniškega dne (Plan za leto 2019 je vsaj 
25 obiskov po podjetjih) 

b Predstavitev projekta Kadri in RŠS ter 
možnosti štipendiranja 

 
Na roditeljskih sestankih ob povabilu šole 

c Obiski in delavnice  ŠC MIC Dan odprtih vrat, (za vse zainteresirane OŠ, 
vključene v projekt) dne 20. 10. in 22. 11. 2019 

d Tabor robotike Dvodnevna delavnica pod vodstvom mentorjev 

e Sodelovanje zunanjih ekspertov pri učni 
uri 

Glede na interes šolstva 

f Izobraževanje in usposabljanje učiteljev Robotika: usposabljanje za mentorja robotike 

g Obisk hiše eksperimentov in / ali E-hiše Za vse zainteresirane OŠ vključene v projekt 
 

h Tehniški krožek (delavnica) Se izvaja znotraj Kariernega kluba za tehniške 
poklice 

i Nove aktivnosti za učence od 3. do 6. 
razreda OŠ 

Nove možnosti 

j Dodatne aktivnosti za gimnazijce Nove možnosti 
 

k Spodbujanja podjetnosti med mladimi Financirano iz drugih finančnih virov 
 

Vir: PRC 2019 

 
Financiranja projekta v letu 2019: 

− Občine:   1/3 stroškov  
− Podjetja: 2/3 stroškov  

 
Vloga / predvidene naloge PRC:   

− koordinira aktivnosti med projektnimi partnerji, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 

    

                                               

2. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2019, glede na zastavljen 
plan 
 

Obiski po podjetjih v letu 2019 – tehniški dan 

Obdobje januar – december 2019: 
Primarna dejavnost projekta »Partnerstvo za kadre« so obiski celotnega razreda po 
partnerskih podjetjih, da spoznajo poklice in tudi partnerska podjetja. V januarju 2019 smo 
nadaljevali začrtane aktivnosti iz šolskega leta 2018/2019. Do konca šolskega leta 2018/2019 

(januar-junij 2019) je bilo izvedenih 11 tehniški dni, kjer so si učenci in dijaki ogledali 
proizvodne procese, prisluhnili razvoju podjetij skozi časovni presek in izvedeli, kateri so tisti 
poklici, ki jih bodo podjetja v naslednjih letih potrebovala. V maju, juniju in juliju so potekale 
priprave in nato tudi usklajevanje aktivnosti za novo šolsko leto 2019/2020. 
 
Skupno je bilo v letu 2019 izvedenih 28 obiskov po partnerskih podjetjih v okviru 

tehniškega dne. Postavljen kazalnik v planu za leto 2019 je bil realiziran oziroma presežen. 
 

Tabela 2: Tehniški dan - obisk celotnega razreda po partnerskih podjetjih 2019 

 
 OŠ Tolmin: 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 19) 

− Mahle d.o.o. (februar 19) 

− TKK d.o.o. (februar 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 19) 

− ŠC-MIC (november 19) 

− Festival znanosti (november 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 
 

OŠ Bovec: 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 19) 

− Mahle d.o.o  

− ŠC-MIC (oktober 19) 

− Festival znanosti (oktober 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (november 19, 
prenos v 20) 

− TKK d.o.o. (november 19) 

− Gostol TST d.d. (november 19) 

− ITW Appliance components d.o.o. 

(oktober 19) 

 

OŠ Deskle: 

− Mahle d.o.o. (marec 19) 

− ITW Appliance components d.o.o. 

(oktober 19) 

− Gostol TST d.d. (oktober 19) 

− ŠC-MIC (oktober 19) 
 

OŠ Most na Soči 

− HIDRIA d.o.o. (marec 19) 

− ITW Appliance (marec 19) 

− Mahle d.o.o. (maj 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (junij 19) 

− Siapro d.o.o. (oktober 19) 

− ŠC-MIC (november 19) 

− Mahle d.o.o. (november 19) 

 

Gimnazija Tolmin: 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 

− TKK d.o.o. (november 19) 
 

OŠ Kanal 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 19) 

− ŠC-MIC (november 19) 
 

OŠ Kobarid: 

− TKK d.o.o. (december 19) 

− MAHLE d.o.o. (december 19  odpovedan) 
 

OŠ Podbrdo: 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (november 19) 
 

    Vir: PRC 2019 

 



                           
 

    

                                               

Roditeljski sestanki in kadrovske štipendije (RŠS): 
V okviru projekta »Partnerstvo za kadre« smo bili vabljen na tri roditeljske sestanke (OŠ 
Bovec, OŠ Most na Soči in OŠ Deskle), kjer smo staršem predstavili oba projekta in njun 
namen, potrebe po kadrih v Posočju ter možnosti štipendiranja prek projekta Regijske 
štipendijske sheme. 
 
Obisk: ŠC Nova Gorica (MIC) in E-hiše eksperimentov Nova Gorica: 
Predstavitev poklicev in delavnice na ŠC Nova Gorica (MIC) so potekale dne 20. 10. in 22. 11. 
2019.  V okviru projekta Partnerstvo za kadre se je predstavitve udeležilo pet osnovnih šol: OŠ 
Bovec, OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči, OŠ Deskle in OŠ Kanal. 
Festival znanosti je potekal 04. 10. 2019. Udeležili sta se ga dve osnovni šoli: OŠ Bovec in OŠ 
Tolmin. 
 
Tabor robotike: 
V času jesenskih počitnic (28. in 29. oktober 2019) je potekal na OŠ Tolmin Tabor robotike, ki 
so se ga udeležili učenci iz skoraj vseh Posoških šol, vključenih v projekt. Tabor je trajal 2 dni 
pod vodstvom štirih mentorjev iz Ljubljane. Na taboru robotike so bili prisotni tudi novi 
mentorji (učitelji Posoških šol in podjetij), ki so v začetku septembra 2019 opravili 
izobraževanje za mentorja robotike v Tolminu.  
Tabor robotike se je zaključil s predstavitvijo izdelkov za starše, širšo javnost in novinarje.  
 
Sodelovanje zunanjih ekspertov v šolstvu: 
Salonit Anhovo d.d. je v okviru projekta izvedel delavnico na OŠ Podbrdo, za ostale šole 
nimamo podatkov.  
 
Obisk E-hiše novogoriške hiše eksperimentov in / ali E-hiše; nove aktivnosti za 
učence od 3. do 6. razreda OŠ. 

 
Tabela 3: E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – delavnice v letu 2019 na šolah: 

 
OŠ Tolmin in podružnice: 

− Izvedba na šoli; november 2019 (2 
delavnici) 

OŠ Bovec: 

− Izvedba na šoli; oktober 2019 (2 delavnici) 

OŠ Deskle: 

− / 

OŠ Most na Soči 

− / 

Gimnazija Tolmin: 

− / 

OŠ Kanal 

− / 

OŠ Kobarid: 

− Izvedba na šoli; oktober in november 
2019 (7 delavnice) 

OŠ Podbrdo: 

− Izvedba na šoli; november 2019 (2 
delavnici) 

     Vir: PRC 2019 

 

Skupno je bilo v letu 2019 izvedenih 13 delavnic na šolah, od tega sedem (7) v OŠ Kobarid, in 
po dve (2) v: OŠ Bovec, OŠ Podbrdo in podružničnih šolah OŠ Tolmin. 
 

Usposabljanje učiteljev/mentorjev robotike: 
Začetek šolskega leta 2019/2020 smo za učitelje šol, vključenih v projekt »Partnerstvo za 
kadre«, organizirali dvodnevno usposabljanje za mentorje robotike. Izobraževanja se je 
udeležilo skupno 11 udeležencev. Udeleženci so prihajali iz posoških osnovnih šol, iz Gimnazije 



                           
 

    

                                               

Tolmin ter iz dveh partnerskih podjetij. Usposabljanje je potekalo pod vodstvom dveh 
profesorjev iz Pedagoške fakultete v Ljubljani.  
 
Tehniški krožek (delavnica v okviru Kariernega kluba) 
V okviru Kariernega kluba podjetje HIDRIA d.o.o. izvaja tehniško delavnico za dve skupini 
učencev na OŠ Tolmin. Delavnica poteka od oktobra 2019 in se bo zaključila predvidoma 
februarja 2020. Tema delavnice je robotika. Na delavnici izdelujejo "Robosleda" (robota na 
kolesih, ki sledi črti na tleh) s pomočjo mikro krmilnika Arduino. 
Dogovori o sodelovanju so potekali tudi z OŠ Most na Soči. Predviden pričetek delavnice je v 
marcu 2020. 
 
 
OSTALO: 
 
Vključitev novih podjetij v projekt v letu 2019 
Na podlagi pozivov in vabil sta se v letu 2019 vključili dve novi podjetji: Siapro d.o.o. in 
Gostol TST d.d.. Projekt ostaja odprt za morebitna druga podjetja, ki bi se želela priključiti. 
 
Sestanki 
Na sestanku razširjene skupine partnerjev (prisotni predstavniki podjetij in šol) dne 20. maja 
2019 so bile določene osnovne smernice predvidenih aktivnosti za novo šolsko leto. Strokovni 
svet se je v letu 2019 sestal dne: 19. februarja 2019, 20. maja 2019 in 4 junija 2019. Na 
junijskem sestanku so predstavniki šolstva podali predlog, da se ponovno srečajo dne 17. 6. 
2019 na OŠ Franceta Bevka in dokončno uskladijo aktivnosti, vezanih na projekt »Partnerstvo 
za kadre«, za novo šolsko leto.  
  
Promocija 
Na podlagi zakona o GDPR, ki je stopil v veljavo s 25. majem 2018, fotografij učencev, ki so se 
udeležili obiska po podjetjih, nismo objavljali na socialnih omrežjih.  
Promocijo projekta izvajajo vsi vključeni partnerji preko FB, spletnih strani, Instagram, itd.. 

 
Didaktični pripomočki – spodbujanje tehniških poklicev: 
Vse šole, vključene v »Partnerstvo za kadre«, so dne 20. maja 2019 prejele dva kompleta 
didaktičnih pripomočkov »4duino0Starter Kit UNO R.3 SET«; gre za pripomoček šolam pri 
približevanju tehniških poklicev mladim.  
 
Obisk šolskih koordinatorjev v partnerskih podjetjih  
Na sestankom dne 19. 2. 2019 je bil podan predlog, da šolski koordinatorji obiščejo partnerska 
podjetja, da se seznanijo z vsebino in proizvodnjo posameznega podjetja. V začetku šolskega 
leta 2019/2020 je PRC uskladil s podjetji datume in jih 22. avgusta 2019 posredoval na 
vključene šole s pozivom, da se zainteresirani učitelji/koordinatorji prijavilo na obisk po 
partnerskih podjetjih in si ogledajo predstavitve za učence in dijake. Realiziran je bil samo 
obisk učiteljev v Salonit Anhovo, za ogled ostalih podjetij je bilo prijavljenih premalo 
interesentov.  
 
 
 
 



                           
 

    

                                               

3. STATISTIKA UDELEŽBE NA AKTIVNOSTIH »PARTNERSTVO ZA KADRE«  
 
 
V primerjavi s šolskim letom 2018/2019 je v šolskem letu 2019/2020 kar 2,5 krat več 
udeležencev, ki so se vključili v različne aktivnosti v okviru projekta Partnerstvo za kadre. 
 

Tabela 4: Primerjalna tabela po aktivnostih leto 2018 in 2019 

 

Aktivnost 2018 2019 

Tehniški dan 
 

232 udeležencev 886 udeležencev 

Tabor robotike 
 

  55 udeležencev 26 udeležencev 

Obisk ŠC MIC Nova Goric 
 

184 udeležencev 167 udeležencev 

Festival znanosti 
 

   0 udeležencev 247 udeležencev 

E-hiša eksperimentov - delavnice 
 

   0 udeležencev 438 udeleženca 

Usposabljanje mentorjev robotike: 
 

   0 udeležencev 11 udeležencev 

Spodbujanje podjetnosti (drugi 
viri) 

  68 udeležencev 238 udeležencev 

    Vir: PRC, 2018 in 2019   

 
V letu 2019 je bilo v različne aktivnosti v okviru projekta »PARTNERSTVO ZA KADRE« skupno 
vključenih 1764 udeležencev iz sedmih osnovnih šol in Gimnazije Tolmin.  
Glede na plan pa predvidevamo, da se bo v šolskem leta 2019/2020 skupno vključilo v različne 
aktivnosti v okviru projekta »Partnerstvo za kadre« cca. 2345 udeležencev.  
 

4. ZAKLJUČEK 
 
Poročilo kaže, da so bile aktivnosti v projektu v letu 2020 v primerjavi s tistimi iz leta 2018 
nadgrajene (in sicer tako glede vsebin kot tudi števila mladih, vključenih v projekt, in tudi 
števila vključenih podjetij). 
Ali so te aktivnosti rezultirale tudi že v večjem številu vpisa mladih na tehniške poklice, pred 
izvedenim vpisom ne moremo oceniti. Podatki bodo dostopni čez nekaj mesecev. Ne gleda na 
rezultate vpisa je po našem mnenju treba nadaljevati z aktivnostmi, saj se na področju, ki ga 
vključuje ta projekt, rezultati pokažejo na dolgi rok. 
 
Tolmin, 31. 01. 2020                                                                  
 
 
Pripravili:        Posoški razvojni center 
mag. Almira Pirih       direktorica 
mag. Damijana Kravanja      mag. Almira Pirih   

 


