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Projekt 

“Partnerstvo za kadre /2018-2022/” 
 

POROČILO ZA LETO 2020 
 
 

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 
 
 
Namen projekta: 

− temeljni namen projekta je promocija tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in 
regiji.  

 
 

Ciljna skupina: 
− učenci OŠ od 3. - 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 gospodarstva v 
Posočju; 

− aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje zanimanja mladih za tehnično stroko 
(vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt šol). 

 
 
Vloga / predvidene naloge PRC:   

− koordinira aktivnosti med projektnimi partnerji, 

− zbira in analizira podatke iz gospodarstva in šolstva, 
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− sodeluje pri oblikovanju predlogov vsakoletnih aktivnosti, 

− obvešča partnerje o JR, ki se vežejo na tematiko pridobivanja kadrov, 
− udeleževanje na roditeljskih sestankov (ob povabilu šol), 
− organizira srečanja s kadroviki z območja izvajanja projekta,  
− izvaja promocijo tehniških poklicev v sodelovanju s podjetji in šolami ob upoštevanju 

določil GDPR, 
− pripravlja poročila.  

 
 

Financiranje projekta: 
Projekt je financiran po naslednjem ključu: 

− cca. 1/3 stroškov občine in  
− cca. 2/3 stroškov podjetja  
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2. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2020 - glede na zastavljen 
plan 
 

 
2.1. Plan aktivnosti 

 
Na sestanku nadzornega odbora in strokovnega sveta, dne 27. 2. 2020 in kasneje 17. 6. 2020, 
kjer so prisostvovali vsi partnerji v projektu, je bil potrjen okvirni plan, ki vključuje naslednje 
predvidene aktivnosti v projektu za leto 2020. 
 
 
Tabela 1: Okvirni plan za leto 2020 

 

 Okvirni plan za leto 2020, potrjen 27. 2. 2020 in 17. 6. 2020 
 

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

v okviru tehniškega dne (vsaj 25 obiskov po 
podjetjih v letu 2020) 

b Predstavitev projekta Kadri in RŠS ter 
možnosti štipendiranja 

izvede se na roditeljskih sestankih ob 
povabilu šole 

c Delavnice in predstavitve poklicev  ŠC MIC dan odprtih vrat, (za vse zainteresirane OŠ, 
vključene v projekt)  

d Tabor robotike (dvodnevna delavnica) 
 

pod vodstvom novih mentorjev robotike iz 

posoških šol in podjetij ter mentorja iz 

Ljubljane. 

e Sodelovanje zunanjih ekspertov pri učni uri glede na interes šolstva 
 

f Festival znanosti ogled različnih delavnic in eksperimentov 

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 Dodatne aktivnosti za gimnazijce predlog aktivnosti oblikuje Gimnazija Tolmin 
do maja 2020 za novo šolsko leto 

j Spodbujanja podjetnosti med mladimi financirano iz drugih finančnih virov 
 

Vir: PRC 2020 

 
Primarna in najpomembnejša aktivnost projekta »Partnerstvo za kadre« so obiski celotnega 
razreda po partnerskih podjetjih, da učenci/dijaki spoznajo tehniške poklice in tudi partnerska 
podjetja. Druga pomembna aktivnost pa so delavnice E-hiše, ki se izvajajo po posameznih 
šolah v Posočju. Leto 2020 je v splošnem zaznamovala  pandemija COVID-19. Tudi projektu 
partnerstvo za kadre ni bilo prizaneseno, saj so se, glede na splošno stanje v državi, zapirala 
tudi partnerska podjetja, kasneje pa tudi šole, z namenom preprečevanja širjena virusa. Zaradi 
omenjenih težav niso bile izvedene vse aktivnosti, ki so bile že predhodno določene in 
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usklajene s partnerji. Delo Posoškega razvojnega centra pa je bilo ves čas usmerjeno k 
usklajevanju in potrjevanju spremenjenih datumov aktivnosti. 
 

2.2. Izvedene aktivnosti 
 

a) Tehniški dan – obiski učencev in dijakov po podjetjih v letu 2020  

 
V mesecu januarju 2020 so se nadaljevale začrtane aktivnosti iz šolskega leta 2019/2020. 

Učenci in dijaki so si ogledali proizvodne procese, prisluhnili razvoju podjetij skozi časovni 
presek in izvedeli, kateri so tisti poklici, ki jih bodo podjetja v naslednjih letih potrebovala. Od 
meseca marca dalje je projekt zastal, saj so podjetja zaprla vrata za zunanje obiskovalce in 
šole. 
V maju, juniju in juliju so potekale priprave in nato tudi usklajevanje s šolami, podjetji in 
ostalim partnerji glede aktivnosti za novo šolsko leto 2020/2021. 
 

Glede na zastavljen plan v š.l. 19/20 in š.l. 20/21 so v letu 2020 bili izvedeni naslednji obiski 

po partnerskih podjetij: 

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

v letu 2020 

 OŠ Tolmin: 

− ITW Appliance components d. o. o. 
(februar 20) 

− TKK d.o.o.   (marec 20) 

− Mahle d.o.o.  (marec 20) 

− HIDRIA d.o.o. (september 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20)  

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20)  

 

OŠ Bovec: 

− ITW Appliance components d.o.o. (marec 
20) 

− HIDRIA d.o.o. (april 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 20) 

− E-hiša v N.G. (april 20)   

− TKK d.o.o.   (november 20)  

 

OŠ Deskle: 

− TKK d.o.o.  (marec 20) 

− HIDRIA d.o.o. (marec 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (april 20)  

− Salonit Anhovo d. d. (april 20 

− Siapro d.o.o. (oktober 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (ART Beton, 
oktober 20)   

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20)  

 

OŠ Most na Soči 

− HIDRIA d. o. o. (januar 20) 

− ITW Appliance components d.o.o.  
(januar 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 20) 

− TKK d.o.o.  (marec 20) 

− E-hiša v N.G  (maj 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober20) 

− TKK d.o.o.  (november 20) 

− Mahle d.o.o.  (november 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (december20) 

 

Gimnazija Tolmin: 

− HIDRIA d.o.o. (januar 20) 

− ITW Appliance components d. o. o. 
(februar 20) 

− Gostol TST d. d. (marec 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (april 20)   

− TKK d.o.o.  (september 20) 

− HIDRIA d.o.o. (september 20) 

− Gostol TST d. d. (november 20) 

OŠ Kanal 

− HIDRIA d. o. o.  (januar 20) 

− Gostol TST d. d.  (januar 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 20) 

− SIAPRO d. o. o. (februar 20) 
− TKK d.o.o.  (marec 20) 

− ITW Appliance components d.o.o. (marec 

20) 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 20)   
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− Salonit Anhovo d. d. (december 20)   
 

− Salonit Anhovo d. d. (ART Beton, 
oktober 20)  

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20)  

− TKK d. o. o. (oktober 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (november 20) 

 

OŠ Kobarid: 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20)  

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 20) 

− TKK d.o.o.  (november 20) 

− Mahle d.o.o.  (november 20) 
 

OŠ Podbrdo: 

− Salonit Anhovo d. d. (november 20) 
 

 

    Vir: PRC 2020 

Legenda:  
črna pisava/odebeljen tekst: izvedeno 
Rdeča pisava: odpovedano zaradi COVID-19 
 
 

V obdobju januar – junij 2020 je bilo do meseca marca izvedenih osem (8)  obiskov po 
partnerskih podjetjih, skupno odpovedanih pa je bilo sedemnajst (17). V aktivnost je bilo 
vključenih 391 udeležencev. V obdobju julij – december 2020 je bilo izvedenih šest (6) obiskov 
po partnerskih podjetjih, predvidenih in usklajenih pa štiriindvajset (24) tehniški dni, od teh je 
bilo odpovedanih osemnajst (18). Možnost izvajanja tehniškega dne so v jesenskem času 
potrdila: Siapro d. o. o., Gostol TST d. d. in podjetje Salonit Anhovo d. d. Izvedeni so bili 
tehniški dnevi v Salonit Anhovo d. d., saj se je aktivnost odvijala na prostem (Kamnolom, 
Lastivnica) ter delavnice »ART Beton«.  
Skupno se je v jeseni aktivnosti udeležilo 261 udeležencev.  

 

Skupno v letu 2020 je bilo izvedenih 14 obiskov/tehniških dni po partnerskih podjetjih v okviru 
tehniškega dne, odpovedanih je bilo petintrideset (35) obiskov. Postavljen kazalnik v planu za 
2020 (25 obiskov partnerskih podjetij) ni bil realiziran zaradi višje sile (COVID-19). Zaradi 
pandemije 1092 učencev ni imelo možnosti obiska dogovorjenih podjetij. 
 

b) Roditeljski sestanki: »Partnerstvo za kadre« in kadrovske štipendije 
»RŠS« ter možnosti štipendiranja 
 

Zaradi preprečevanja širjenja virusa in kasneje šolanja učencev na daljavo, v letu 2020 nismo 
prisostvovali na roditeljskih sestankih. 
 

c) Obisk: ŠC Nova Gorica (MIC) Nova Gorica 
 

V okviru projekta se je na obisk ŠC Nova gorica (MIC) prijavilo vseh sedem osnovnih šol. 
Skupno to pomeni 230 udeležencev. Predstavitev poklicev in delavnice na ŠC Nova Gorica 
(MIC) so bile v letu 2020 odpovedane.  

 
d) Tabor robotike 

 
V času jesenskih počitnic (oktober 2020) je bil predviden dvodnevni Tabor robotike, ki že 
nekaj let zapored poteka na OŠ Tolmin. Udeležijo se ga učenci in dijaki iz skoraj vseh Posoških 
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šol. Tudi tabor je bil odpovedan zaradi razmer COVID-19. Predvideno je bilo, da sodeluje 46 
udeležencev: na začetni stopnji 23 učencev in na nadaljevalni stopnji robotike 23 učencev. 
 

e) Sodelovanje zunanjih ekspertov v šolstvu 
 

Salonit Anhovo d.d. je v okviru projekta izvedel delavnice ART beton na šolah. Izvedene so 
bile na OŠ Deskle in OŠ Kanal.  Skupno se je udeležilo 44 otrok. 
 

f) Festival znanosti v Novi Gorici 
 

Na Festival znanosti so se prijavljene štiri šole: OŠ Bovec, OŠ Kanal, OŠ Deskle in Gimnazija 
Tolmin. Skupno to pomeni 176 udeležencev. Festival znanosti je bil zaradi epidemije v letu 
2020 odpovedan. 

 
g) Obisk E-hiše novogoriške hiše eksperimentov in / ali E-hiše; nove 

aktivnosti za učence od 3. do 6. razreda OŠ 
 

E-hiša novogoriška hiša eksperimentov se je v začetku šolskega leta 2020/2021 selila v nove 
prostore, zato so bile vse že predhodno s šolami dogovorjene delavnice za september in 
oktober prestavljene (in tudi ponovno usklajene s šolami) na kasnejši čas. 

 
Tabela 3: E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – delavnice v 2020 na šolah/Novi Gorici: 

 
OŠ Tolmin in podružnice: 

− izvedba na šoli; marec 2020 (4 

delavnice) 

− izvedba na šoli; november 2020 (3 
delavnica)  

− izvedba na šoli; december 2020 (5 

delavnic)  

OŠ Bovec: 

− izvedba april 2020, v Novi Gorici (2 

delavnici)   

− izvedba na šoli; november 2020 (4 
delavnice)  

OŠ Deskle: 

− izvedba na šoli; februar 2020 (1 
delavnica) 21 

− izvedba na šoli; maj 2020 (3 delavnice)   

− izvedba na šoli; december 2020 (2 

delavnici)  

OŠ Most na Soči 

− izvedba maj 2020, v Novi Gorici (1 
delavnica)   

− izvedba na šoli; december 2020 (1 

delavnica)  

Gimnazija Tolmin: 

− / 

OŠ Kanal 

− izvedba februar 2020, v Novi Gorici 
(1 delavnica)   

OŠ Kobarid: 

−  izvedba na šoli; november 2020 (3 

delavnice)  

OŠ Podbrdo: 

− / 

     Vir: PRC 2020 

Legenda:  
črna pisava/odebeljen tekst: izvedeno 
Rdeča pisava: odpovedano zaradi COVID-19 
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V letu 2020 je bilo skupno predvidenih 27 delavnic E-hiše, katerih izvedba je bila predvidena 
po posameznih šolah ali v Novi Gorici, od tega je bilo izvedenih le šest (6) delavnic. Udeležilo 

se jih je 142 udeležencev. Zaradi pandemije se 719 učencev/dijakov ni imelo možnosti 
udeležiti dejavnosti. 
 

h) Tehniški krožek (delavnica) 
 

V okviru Kariernega kluba je podjetje HIDRIA d.o.o. od oktobra 2019 izvajalo tehniško 
delavnico za dve skupini učencev na OŠ Tolmin. Projekt v okviru Kariernega kluba bi moral 
imeti zaključno delavnico 23. 3. 2020, vendar zaradi COVID-19 ni bila izvedena. Tema 
delavnice je robotika. Na delavnici izdelujejo "Robosleda" (robota na kolesih, ki sledi črti na 
tleh) s pomočjo mikro krmilnika Arduino.  
 

i) Dodatne aktivnosti za Gimnazijo Tolmin 
 

Zaradi razmer (COVID-19) dodatne aktivnosti za gimnazijo v letu 2020 niso bile dorečene. 
Vključeni so bili v aktivnosti, ki jih projekt Partnerstvo za kadre razpisuje v okvirnem planu za 
leto 2020. 
 

j) Spodbujanja podjetnosti med mladimi (financirano iz drugih virov) 
 

V letu 2020 je bilo izvedenih pet (5) delavnic, in sicer tri na OŠ Tolmin in po ena na OŠ Most 
na Soči in OŠ Kobarid. Skupno število učencev, ki so obiskali delavnice v letu 2020, je 180. 
Zaradi razmer COVID 19 se posledično niso izvedle delavnice na: OŠ Bovec (dogovorjeni smo 
bili za 19.10.2020), OŠ Podbrdo (20.10.2020) in OŠ Deskle (5.11.2020). Prav tako ni bila 
izvedena podjetniška delavnica na Gimnaziji Tolmin.  
 
OSTALO: 
 
Sestanki 
Nadzorni odbor in Strokovni svet sta se v letu 2020 sestala enkrat, dne 27. februarja 2020. 
Potrjeno je bilo vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019 ter potrjen okvirni plan aktivnosti 
za leto 2020 ter financiranje.  
Dne 17. junija 2020 je bil sklican sestanek razširjene skupine partnerjev (prisotni 
predstavniki podjetij in šol), kjer je bila glavna točka razprave, ali se projekt glede na 
pandemijo nadaljuje. Soglasno je bilo dogovorjeno, da PRC v sodelovanju s šolami in podjetji, 
pripravi izvedbeni načrt aktivnosti kot predhodna leta. Skupno s predstavniki razširjene 
skupine partnerjev so bile določene tudi osnovne smernice predvidenih aktivnosti za novo 
šolsko leto 2020/2021. 
 
Prilagajanje tehniškega dneva v času pandemije 
V času ponovnega zaprtja šol (v oktobru 2020) je Posoški razvojni center telefonsko 
kontaktiral predstavnike in koordinatorje podjetij ter šol s predlogom, da bi se aktivnosti 
nadaljevale situaciji primerno (prek spletne aplikacije). Podjetja so bila nekoliko zadržana, saj 
bi morala vložiti dodaten čas za pripravo primerne in zanimive  predstavitve. Mnenje je bilo, da 
takšen način predstavitve ni pristen in je manj zanimiv za učence/dijake.    
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Promocija 
Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo s 25. majem 
2018, fotografij učencev, ki so se udeležili obiska po podjetjih, nismo objavljali na socialnih 
omrežjih.  
Dogovorjeno je, da promocijo projekta izvajajo vsi vključeni partnerji preko FB, spletnih strani, 
Instagram, itd… Objave partnerjev se delijo na FB profilu PRC Ljudska univerza. 
 
Promocija projekta »Partnerstvo za kadre« v letu 2020: 
 

− FB Ljudska univerza, kratke objave o aktivnostih na projektu, 
− Spletna stran Posoškega razvojnega centra, 
− Glasilo skupine Salonit - Naš list št. 34, december 2020, 

− SOČAsnik, letnik XX, št. 1/2020, 
− Spletne stran Osnovnih šol – kratke objave o tehniškem dnevu, 
− Spletna stran Siapro d.o.o.; http://www.siapro.eu/aktualno/?id=145, 
− Samostojna rubrika za projekt na novi spletni strani PRC - Ljudske univerze (www.prc-

lu.si), 
− Zgibanke z logotipom vseh podjetij za starše in šole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siapro.eu/aktualno/?id=145
http://www.prc-lu.si/
http://www.prc-lu.si/
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3. STATISTIKA UDELEŽBE NA AKTIVNOSTIH »PARTNERSTVO ZA KADRE«  

 
 
V letu 2020 je bilo v različne aktivnosti v okviru projekta »PARTNERSTVO ZA KADRE« skupno 
vključenih le 794 udeležencev iz sedmih osnovnih šol in Gimnazije Tolmin.  
 

Tabela 4: Primerjalna tabela po aktivnostih leto 2018, 2019 in 2020 

Aktivnost 2018 2019 2020 

Tehniški dan 
 

232 udeležencev 886 udeležencev 652 udeležencev 

Tabor robotike 
 

55 udeležencev 26 udeležencev 0 udeležencev 

Obisk ŠC MIC Nova Goric 
 

184 udeležencev 167 udeležencev 0 udeležencev 

Festival znanosti 
 

   0 udeležencev 247 udeležencev 0 udeležencev 

E-hiša eksperimentov - delavnice 
 

   0 udeležencev 438 udeleženca 142 udeležencev 

Usposabljanje mentorjev robotike 
 

   0 udeležencev 11 udeležencev 0 udeležencev 

Spodbujanje podjetnosti (drugi 
viri) 

 68 udeležencev 238 udeležencev 180 udeležencev 

    Vir: PRC, 2018, 2019 in 2020                       471 udeležencev     1.764 udeležencev        794 udeležencev 

 
 
Predvidevali smo, da se bo v šolskem leta 2020/2021 skupno vključilo cca. 2.930  
udeležencev v različne aktivnosti v okviru projekta »Partnerstvo za kadre«. To bi pomenilo 
še 585 učencev več kot v lanskem šolskem letu 2019/2020.   
V koledarskem letu 2020 pa je bilo v aktivnosti projekta »Partnerstvo za kadre« vključenih le 
794 učenk in učencev zaradi nastale situacije COVID-19. 
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4. STATISTIKA VPISOV NA TEHNIŠKE POKLICE 
 
Iz prejetih podatkov (iz vključenih šol v projekt „Partnerstvo za kadre“) je opaziti v povprečju 
naraščajoči trend vpisa na tehniške poklice. 
 

Šolsko leto 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 
 

OŠ Most na Soči OŠ Bovec 

2015/2016 10 27% 6 27% 

2016/2017 10 33% 6 37% 

2017/2018 6 21% 8 27% 

2018/2019 7 32% 5 24% 

2019/2020 12 41% 6 29% 

Skupaj 33 23% 31 23% 

 

Šolsko leto 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 
 

OŠ Kobarid OŠ Kanal 

2015/2016 9 19% 10 32% 

2016/2017 10 34,48% 12 52% 

2017/2018 9 25% 10 31% 

2018/2019 12 34,29% 11 39% 

2019/2020 6 17,60% 11 46% 

Skupaj 46 23% 43 31% 
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Šolsko leto 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice  

OŠ Deskle OŠ Tolmin 

2015/2016 4 30,80% 12 24,00% 

2016/2017 4 36,40% 12 24,00% 

2017/2018 2 12,50% 17 30,00% 

2018/2019 3 17,60% 7 11,66% 

2019/2020 6 42,80% 7 14,58% 

Skupaj 19 28,2% 55 18% 

 
 

Šolsko leto 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v tehnične 

poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice 

Št. vseh 

učencev/dijakov 
vpisanih v 

tehnične poklice 

% vpisanih v 

tehn. poklice  

OŠ Podbrdo Gimnazija Tolmin 

2015/2016 6 75,00% 12 

29,27% 

2016/2017 3 33,00% 6 
10,91% 

2017/2018 1 33,00% 9 

25,00% 

2018/2019 2 25,00% 12 
33,33% 

2019/2020 2 28,57 % 6 

19,68% 

Skupaj 14 41,00% 
 
36 

 
23,64% 
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5. ZAKLJUČEK 

 
Poročilo kaže, da so bile aktivnosti v projektu v letu 2020 v primerjavi s tistimi iz leta 2018 in 
2019 dobro zastavljene (in sicer tako glede števila ogledov partnerskih podjetij, dodanih 
vsebin kot tudi števila mladih, ki bi bili vključeni v projekt). Zaradi preventive pred širjenjem 
COVID-19 pa so rezultati manjši, saj ni bilo možnosti izvesti vseh zastavljenih aktivnosti.  
Tudi statistika vpisov na tehniške poklice, ki jo Posoški razvojni center pridobi iz posameznih 
šol kaže spodbudno sliko, saj vpis na poklice, ki jih Posočje potrebuje, narašča. 
Ne gleda na rezultate v letu 2020 je po našem mnenju treba nadaljevati z aktivnostmi, saj se 
na področju, ki ga vključuje ta projekt, rezultati pokažejo na dolgi rok. 
 
 
Tolmin, 29. 01. 2021                                                                  
 
 
Pripravili        Posoški razvojni center 
mag. Almira Pirih       direktor 
mag. Damijana Kravanja      Simon Škvor    
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