
      
 

    

                                            

 

    Projekt - OSNUTEK  
“Partnerstvo za kadre /2023-2028/” 

 
PARTNERSTVO ZA KADRE 

/za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v 
regiji/ 

 
Skladno s sklepom razširjene skupne partnerjev pri projektu, sprejetem na sestanku dne 
15. 6. 2022 in sestankom Strokovnega sveta dne 28. 9. 2022 ter sestanku financerjev 
projekta dne 16. 11. 2022, se projekt Partnerstvo za kadre nadaljuje in ohranja ključne 
cilje, ki izhajajo iz leta 2018. 
 
1. KLJUČNI CILJI PARTNERSTVA /2023 – 2028/: 

 
a) Strateški cilji: 

• evalvacija in analiza projekta v smeri nadgradnje (vsebinske, finančne); 
• oblikovanje predlogov skupne razvojne lokalne politike in ukrepov na področju 

kadrov v Posočju. 
 
b) Projektni cilji 

• približati šolajoči se mladini tehnične poklice (osnovna šola in srednja šola); 

• bolje predstaviti mladim tehnično stroko in podjetja v Posočju; 
• aktivnejša povezava med šolami in podjetji (ogledi podjetij, delavnice, tehniški 

krožki, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, projekti…); 
• zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos 

informacij v šolstvo;  
• aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v 

Posočju; 
• aktivnejša vloga šolstva s spodbujanjem mladih za tehnično stroko 

(vključevanje ponujenih aktivnosti iz projekta v letni delovni načrt); 
• fokus na tehniških poklicih: tehnik, inženir (smer: strojna, elektro, 

mehatronika, kemija, fizika, informatika, metalurgija) ter specialistih (orodjar, 
oblikovalec kovin, itd..). 

 
 

2. SESTAVA PARTNERSTVA 
 
− Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči; 
− podjetja v Posočju, (Mahle elecrtic drives Bovec d.o.o., TKK d.o.o., ITW Appliance 

components d.o.o., Hidria d.o.o, Salonit Anhovo d.d., Gostol TST d.d., Siapro 
d.o.o. in Plastik SI d.o.o.); 



      
 

    

                                            

− osnovne šole s podružnicami (Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči, Podbrdo, 
Deskle in Kanal ob Soči) in Gimnazija Tolmin; 

− Posoški razvojni center; 
 
V času trajanja projekta je omogočena tudi širitev in s tem vključitev novih podjetij v 
projekt (manjša podjetja in samostojni podjetniki). 
 
3. PREDVIDENE AKTIVNOSTI 

 
Predvidene / možne aktivnosti za obdobje 2023 - 2028: 
 
Izhodišča: 

− večina aktivnosti v projektu je stalnih; 

− izvajajo se aktivnosti, ki povezujejo vse ali vsaj večino partnerjev v projektu; 
− aktivnosti se izvajajo na celotnem območju vključenih občin oz. podjetij 

(deležnikov). 
Nabor predvidenih aktivnosti: 

− tehniški dan (ogledi in predstavitve podjetij v Zg. Posočju) – temeljna dejavnost; 

− tehniški krožki (ki se izvaja znotraj Kariernega kluba za tehniške poklice (Hidria), 
v kolikor bo gospodarstvo zagotovilo mentorje); 

− sodelovanje zunanjih ekspertov pri učni uri; 

− sodelovanje na roditeljskem sestanku (predstavitev možnosti štipendiranja 
mladim in staršem – tehniški poklici, možnosti zaposlitve v domačem okolju, ..); 

− obisk delavnic in predstavitve poklicev na ŠC-MIC v Novi Gorici; 
− delavnice E-hiše Novogoriške hiše eksperimentov; 
− krožek robotike (v kolikor bodo zagotovljeni mentorji); 
− delavnice – zelena tehnologija; 
− senčenje na delovnem mestu (Job shadowing); 
− krajše podjetniške delavnice (iz drugih finančnih virov).  

 
Ciljna skupina: učenci 1.- 9. razreda, dijaki in starši. 
 
Promocija je stalna aktivnost (način promocije bo sledil sodobnim trendom in ciljni 
publiki. Vsi partnerji vključeni v projekt izvajajo promocijo projekta na svojih spletnih 
straneh, FB, Instagramu in objavljajo kratke članke o tehniškem dnevu).  
 
4. VLOGA / NALOGE PRC: 
 
Izvajanje in koordiniranje aktivnosti med projektnimi partnerji (predlog iz 3. točke) 

− zbiranje in analiza podatkov iz gospodarstva in šolstva; 

− sodelovanje pri oblikovanju predlogov vsakoletnih aktivnosti; 

− udeležba na roditeljskih sestankih (ob povabilu šol); 

− izvajanje promocije tehniških poklicev v sodelovanju s podjetji in šolami; 

− priprava poročil; 

− priprava predlogov razvojnih ukrepov na področju kadrovske problematike za Posočje.  



      
 

    

                                            

 
5.   TRAJANJE PROJEKTA: 

− zaradi postopnega doseganje rezultatov najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja. 
 

6. SPREMLJANJE PROJEKTA - delovna telesa 

− Projektni svet (sestavljen iz predstavnikov članov) se bo sestajal večkrat letno oz. po 
potrebi in bo v pomoč PRC-ju (ideje, izvedba, možnosti financiranja, JR…).  

− Nadzorni odbor (sestavljen iz predstavnikov članov), ki bo enkrat letno pregledal letno 
poročilo glede na zastavljene aktivnosti in bo ob tej priliki potrdil tudi plan aktivnosti, 

stroške in delitev stroškov za naslednje koledarsko leto. 
− Posoški razvojni center pripravi vsebinsko in finančno poročilo projekta za vsako leto 

izvajanja. 
 

7. Potencialne RIJAVE NA JR 

Posoški razvojni center in ostali partnerji v projektu spremljajo javne razpise z namenom prijave 
projekta »Partnerstvo za kadre« v širši strateški projekt in s tem možnostjo sofinanciranja 
dejavnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

    

                                            

 
 

OSNUTEK PLANA AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 2023-2028 
 

 

 
 
 

 
A 

Ogled podjetij in predstavitev 
poklicev – tehniški dan – 
temeljna aktivnost 

V okviru tehniškega dne (vsaj 20 obiskov po 
podjetjih v letu 2023 

b delavnice E-hiše in  Za vse zainteresirane šole, po že predvidenem planu 

c Delavnice in predstavitve poklicev  
ŠC MIC 

Dan odprtih vrat, (za vse zainteresirane OŠ, 
vključene v projekt)  

d Tečaji/tabori/H2Student: 
robotika/programiranje/zelena 
tehnologija  

Glede na interes šol in izvajalcev programov.  

e Sodelovanje zunanjih ekspertov 
pri učni uri 

Glede na interes posamezne šole 

f Festival znanosti Ogled različnih delavnic in eksperimentov. 

g Predstavitev projekta Kadri in 
RŠS ter možnosti štipendiranja 

Izvede se na roditeljskih sestankih ob povabilu šole 

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

i Dodatne aktivnosti za 
gimnazijce 

Predlog aktivnosti oblikuje Gimnazija Tolmin do maja 
2023 za novo šolsko leto. 

j Spodbujanja podjetnosti med 
mladimi 

Financirano iz drugih finančnih virov 

k Priprava učencev na tehniški 
dan 

Učitelji/koordinatorji učence/dijake seznanijo s 
podjetjem preden ga obiščejo (delovni listi za učence, 
raziskovalna naloga, predstavitev, obrazložitev zakaj 
gredo v podjetje itd … 

l Job shadowing (za gimnazijce) Dan odprtih vrat - podjetja: »Pripelji svojega otroka v 
službo«. 



      
 

    

                                            

 
 

I. OSNUTEK PLANA AKTIVNOSTI V LETU 2023 (DELNO iz š.l. 2022/2023, DELNO 
bo iz š.l. 2023/2024) 

 
Osnutek plana se bo izvajal na podlagi že dogovorjenih aktivnosti med šolami in gospodarskimi 
družbami ter nadgradnje v skladu s predlogi Strokovnega sveta in podjetij. 

 
1. Izvajanje že dogovorjenih aktivnosti iz š. l. 2022/2023 v letu 2023 

 
PRC bo v prvi polovici leta 2023 koordiniral predvsem že dogovorjene aktivnosti: 

 
a) Obiski učencev/dijakov po partnerskih podjetjih – tehniški dan 

     OŠ Tolmin: 
− TKK d.o.o.   (marec 23) 

− Mahle d.o.o.  (marec 23) 

− Gostol TST d.d. (marec 2023) 

− ITW d.o.o. (marec 2023) 

OŠ Bovec: 
− Mahle d.o.o.  (marec 23) 

− HIDRIA d.o.o. (april 2023) 

− Plastik SI d.o.o. (aprila 2023) 

− Salonit Anhovo (2023) 

OŠ Deskle: 
− HIDRIA d.o.o. (marec 2023) 

 

OŠ Most na Soči 
− ITW d.o.o. (marec 2023) 

− HIDRIA d.o.o. (marec 2023) 

− Salonit Anhovo d. d. (april 2023) 

Gimnazija Tolmin: 
− / 

OŠ Kanal 
− ITW d.o.o. (maj 2023) 

− Plastik SI d.o.o. (marec 2023) 

− Plastik SI d.o.o. (aprila 2023) 

OŠ Kobarid 
− TKK d.o.o.  (januar 23) 

− Mahle d.o.o.  (januar 23) 

OŠ Podbrdo: 
− / 

     VIR: PRC 2022 

Legenda:  
modra pisava: izvedeno oz. v izvajanju 
rdeča pisava: ne izvedeno/odpovedano 

 
 

Do junija 2023 je po planu predvidenih še 17 tehniških dni. Nekatere tehniške dneve, ki v 
letu 2022 niso bili izvedeni, se jih bo izvedlo v letu 2023 ob predpostavki, da imajo šole 
možnost le to aktivnost dodatno vnesti v letni delovni načrt. 

 
 

 
 

 

 



      
 

    

                                            

 
 

 
 

a) E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – predvidene delavnice v letu 2022: 

     OŠ Tolmin: 
− Izvedba na šoli; marec 2023 (2 delavnica) 

− Izvedba na šoli; junij 2023 (1 delavnica) 

OŠ Bovec: 
− Izvedba na šoli; junij 2023 (3 

delavnice) 

OŠ Deskle: 
− prenos iz decembra 3 delavnice!!! 

OŠ Most na Soči 
− / 

Gimnazija Tolmin: 
− 30 urni tečaj informatike/programiranje: 

januar – marec 2023 

OŠ Kanal 
− Izvedba na šoli; januar 2023 (2 

delavnice) 

− Izvedba na šoli; junij 2023 (1 

delavnica) 

OŠ Kobarid 
− Izvedba na šoli; junij 2023 (1 delavnica) 

− Izvedba na šoli; februar 2023 (1 delavnica) 

− Izvedba na šoli; marec 2023 (1 delavnica) 

OŠ Podbrdo: 
− Izvedba na šoli; junij 2023 (2 delavnici) 

     VIR: PRC 2022 

Legenda:  
modra pisava: izvedeno oz. v izvajanju 
rdeča pisava: prenos iz leta 2022 

 
2. Predvideno izvajanje aktivnosti v letu 2023 

PRC bo v prvi polovici leta 2023 koordiniral in usklajeval že dogovorjene aktivnosti iz šolskega 
leta 2022/2023. Predvsem bodo to delavnice E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov, ki so 
bile potrjene s strani šol že v septembru 2022. Skupno je to 17 delavnic. Tri delavnice (OŠ 
Deskle) so iz decembra leta 2022 prenesene v leto 2023, zaradi bolezni izvajalcev. 

 
a) Podroben program za novo š.l. bo dogovorjen s šolami in podjetji v maju/juniju 

2023: 
− Obiski podjetij – tehniški dan: predvideno vsaj 20 obiskov v partnerskih podjetij v letu 

2023 

− Delavnice in predstavitve poklicev na ŠC - MIC za vse OŠ, vključene v projekt 

− Obisk hiše eksperimentov – Festival znanosti 

− Delavnice E-hiše za učence od 1. do 9. razreda OŠ 

− Delavnica H2Student – dodatne aktivnosti za gimnazijce (predlog aktivnosti oblikuje 

Gimnazija Tolmin do maja 2023 za novo šolsko leto)  

− Robotika za zainteresirane učence (delavnica) pod vodstvom mentorjev robotike iz 

posoških šol in podjetij 

− Job shadowing (za gimnazijce) – en dan v podjetju. 



      
 

    

                                            

 

3. Izvajanje promocije  

 

Promocijo izvajajo vsi vključeni v projekt »Partnerstvo za kadre« in med seboj delijo 

povezavo do objave. To zajema predvsem: objave, članki, FB, spletne strani šol in podjetij, 

itd. Informiranje staršev o projektu se izvaja na roditeljskih sestankih ob povabilu šol. V 

letu 2022 bomo poskušali povabiti tudi medijsko hišo za objavo prispevka na nacionalni 

TV. 

 

4. Aktivnosti za mlade iz drugih finančnih virov 
Tudi v letu 2023 bodo potekale aktivnosti spodbujanja podjetnosti med mladimi (iz drugi 
finančni vir). 

 
5. Sestanek s šolami pred novem šolskem letu 

− Že utečene in nove aktivnosti za učence/dijake 

− Rok za vnos v Drive Excel tabelo je konec maja / začetek junija 2023 

− Vnos naredijo koordinatorji na šolah 

 
 
 

II. ZAKLJUČEK:  

 

Predlagamo, da se tudi v letu 2023 nameni čim več sredstev za izvedbo tehniških dni ter 

spoznavanju poklicev in podjetij v Posočju ter vključevanju osnovnošolcev nižjih razredov v 

različne dejavnosti v okviru projekta.  

 

 

 

Pripravila:                                                                         Posoški razvojni center: 
Koordinatorica projekta                            Direktor: Simon Škvor 
mag. Damijana Kravanja                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


