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Interreg Slovenija-Madžarska

Pomurci  
in Madžari nad brezposelnost
Svojevrsten uspeh projekta: vpis v tehnične srednje šole se je po podatkih 
PGZ v zadnjih letih povečal.
Andraž Sodja

Cilj projekta je zmanjševanje kadrovskih nesorazmerij 
na trgu dela in povečanje možnosti za zaposlovanje 
ter izboljšanje sodelovanja izobraževalnih in drugih 
ustanov na čezmejnem območju. Kot eno izmed prvih 
aktivnosti so si zadali analizo stanja na trgu dela s 
pomočjo vprašalnikov, na podlagi rezultatov pa bodo 
izdali strokovno publikacijo o potrebah gospodarstva. 

Od obiskov šol do taborov za male vajence

Projekt bo po Grahovih besedah trajal 30 mese-
cev, sofinancira pa ga Evropska unija. V projektu 
pridobljeno znanje bodo na osnovne in srednje šole 
prenesli z obiski šol, pripravami oseb, odgovornih za 
poklicno usmerjanje mladine, posebnim poklicnim 
svetovanjem, ogledi podjetij, predstavitvami uspe-
šnih podjetij in podjetnikov v šolah, tabori za male 
vajence in drugo, proti koncu projekta pa bodo razvili 
tudi vsaj en nov predlog potrebnega izobraževalnega 
programa in poskrbeli za trajnost rezultatov projekta 
s podpisom čezmejnega sporazuma o nadaljnjem 
sodelovanju.

V centru za poklicno izobraževanje Zalaegerszeg 
o sodelovanju v projektu Right Profession 2 – Pravi 
poklic za razvoj pravijo, da je glavna naloga centra 
in desetih pripadajočih šol s krepitvijo strokovnega 
izobraževanja prilagajati se potrebam gospodar-
stva: »Pomembno je, da izobraževalni sistem za 
poklicno usposabljanje zadovolji potrebe trga dela 
tako, da sta ponudba in povpraševanje na trgu dela 
uravnotežena.« 

Informiranih že 150 tisoč ljudi

Pomurska gospodarska zbornica (PGZ) je že v prete-
klih letih uspešno vodila čezmejni Interreg projekt 
Right Profession – Pravi poklic za razvoj, katerega 
namen je bil mladim in njihovim staršem na čim bolj 
inovativen in dostopen način predstaviti dejanske 
potrebe podjetij po poklicno tehničnem kadru s 
predstavitvijo poklicev, ki bodo mladim v prihodnosti 
prinesli široko možnost zaposlitve. 

Kot je povedal Robert Grah, direktor Pomurske 
gospodarske zbornice, je bilo do zdaj v različne 
aktivnosti, obiske podjetij, delavnic in predstavitev, 

vključenih že več kot šest tisoč mladih: »Več kot 400 
udeležencev je bilo na različnih okroglih mizah in 
konferencah, več kot 150 tisoč ljudi pa je bilo informi-
ranih o aktualnih potrebah gospodarstva po poklicno 
tehničnem kadru.« Svojevrsten uspeh pa kaže vpis 
v tehnične srednje šole, kjer se je po podatkih PGZ v 
zadnjih letih povečal vpis.

Po Grahovih besedah so se zato s projektnimi 
partnerji odločili za nadgradnjo projekta, z željo, 
da bi mladi in strokovni delavci na šolah še bolje 
spoznali poklice, ki so v regiji perspektivni in pri 
delodajalcih zaželeni: »Projektno partnerstvo oblikuje 
osem partnerjev: Pomurska gospodarska zbornica, 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska 
Sobota, Razvojni center Murska Sobota, Center Idej in 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 
na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbor-
nica županije Zala, Trgovinska in industrijska zbornica 
Železne županije ter Center za poklicno izobraževanje 
iz Zalaegeszega na madžarski strani.«

Kateri so perspektivni poklici?

Po ugotovitvah prvega dela projekta Pravi poklic za 
razvoj so najperspektivnejši poklici v Pomurski regiji 
avtoserviser, izdelovalec oblačil, oblikovalec kovin, 
komercialist, kuhar, natakar, mizar, strojni tehnik, 
elektrotehnik, mehatronik in gradbeni tehnik. gg
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