
 

 

 
 
Razstava poklicev na OŠ Gornja Radgona 
 
Gornja Radgona, 3. in 4. oktober 2013 – V okviru projekta Right Profession – Pravi 
poklic za razvoj se dva dni na Osnovni šoli Gornja Radgona odvijala Razstava poklicev.  
 
Učenci zaključnih razredov osnovnih šol Gornja Radgona, Negova, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Kapela, Radenci in Apače so imeli priložnost spoznati poklice gastronom 
hotelir, mehatronik operater / strojni tehnik, mizar in elektrotehnik. Glede na raziskavo, 
opravljeno v okviru projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj, so namreč tudi 
omenjeni poklici tisti, po katerih bo povpraševanje na trgu dela tudi takrat, ko bodo 
zdajšnji učenci zaključevali svojo izobraževalno pot. Poklic gastronom hotelir je 
predstavil kuhar Štefan Sraka, Maja Ploj in Miha Gotlih s podjetja Ortotip sta mladim 
spregovorila o poklicu mehatronik operater / strojni tehnik, poklic mizarja sta predstavila 
Miro Kramberger in Štefan Gjergek, Melita Fartek in Boštjan Nemec s podjetja Elrad 
International pa sta mlade seznanila s poklicem elektrotehnik. Na Razstavi poklicev so se 
predstavili tudi dijaki Rok, Žan in Gregor s Srednje poklicne in tehniške šole Murska 
Sobota ter dijakinji Mišel in Tina s Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, na 
stojnici pa se je predstavljala Dvojezična srednja šola Lendava ter podjetji Arcont d.d. in 
Arcont IP d.o.o. iz Gornje Radgone. Dunja Velner in Valentina Cerovšek z Regionalne 
razvojne agencija Mura sta predstavili možnosti kadrovskega štipendiranja, Tamara Repič 
z Zavoda za zaposlovanje RS pa možnosti za odkrivanje poklicnih potencialov mladih, pri 
katerih uspešno svetujejo tudi njihove pristojne službe.   
 

 
 



 

 

 
 
Mlade je skozi predstavitev poklicev popeljal voditelj Andrej Mernik, za smeh sta 
poskrbela pomurska komika Matej Mertük - Macho in Boštjan Sinic – Mejke, zapela je 
tudi Nika Zorjan.  
 
Projekt Right Profession – Pravi poklic za razvoj je čezmejni projekt, ki poteka v okviru 
Operativnega programa Slovenija – Madžarska 2007 – 2013 in je sofinanciran s strani 
Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85% in z 10 % 
nacionalnega financiranja s strani Republike Slovenije ter 5 % vložka projektnih 
partnerjev. Vodilni partner pri projektu je Pomurska gospodarska zbornica, na slovenski 
strani pa so partnerji tudi Območna obrtno – podjetniška zbornica Murska Sobota, Center 
Idej Ljutomer in Razvojni center Murska Sobota, ki je bil tudi glavni organizator Razstave 
poklicev. Trije partnerji v projektu pa prihajajo iz sosednje Madžarske.  
 
Naslednja Razstava poklicev bo 7. in 8. novembra v športni dvorani pri Osnovni šoli Ivan 
Cankar Ljutomer.  
 

 


