
 

 

 

2. Razstava poklicev v Ljutomeru. 

 

V okviru projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj se je v četrtek in petek (7. in 8. novembra), 

v športni dvorani pri Osnovni šoli Ivan Cankar Ljutomer odvila 2. Razstava poklicev.  

 

Gre za čezmejni projekt, ki poteka v okviru Operativnega programa Slovenija – Madžarska 2007 – 

2013, ki 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 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. 

  

Prva tovrstna Razstava poklicev se je odvijala v začetka  meseca oktobra v Gornji Radgoni. Dogodek je 

namenjen učencem zaključnih razredov osnovnih šol, ki so pred izbiro poklicne poti in njihovim 

staršem. Partnerji v projektu želijo mlade, tudi s pomočjo Razstave poklicev, usmeriti v poklice, ki jih 

bo gospodarstvo v prihodnosti potrebovalo in bodo tako imeli dobre možnosti za zaposlitev v 

domačem okolju, s čimer bodo tudi sami doprinesli k razvoju.  

 

Dvodnevnega dogodka '2. Razstava poklicev' na območju Upravne enote Ljutomer so se udeležili 

učenci in učenke iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,  OŠ Križevci pri Ljutomeru, OŠ Veržej, OŠ Mala 

Nedelja, OŠ Razkrižje, OŠ Cezanjevci in OŠ Stročja vas. 

Strokovnjaki družbe Murales d.d. in Miro Kramberger, učitelj na Srednji poklicni in tehniški šoli 

Murska Sobota, so predstavili poklic mizarja, poklic gastronom hotelir je predstavil Štefan Sraka, 

vodja kuhinje v Hotelu Diana, Robi Habjanič iz podjetja Montaža Vrbnjak d.o.o. je predstavil poklic 

inštalater strojnih inštalacij in Janez Smolkovič ter Nino Škalič iz družbe Teleing d.o.o. sta mlade 

seznanila s poklicem elektrotehnik.  

 

Na 2. Razstavi poklicev so sodelovali tudi Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja 

šola za gostinstvo in turizem Radenci ter Dvojezična srednja šola Lendava, ki so s pomočjo svojih 

dijakov predstavili svoje izobraževalne programe.  

Goran Serec iz Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o. je predstavil možnosti kadrovskega 

štipendiranja, medtem ko je Tamara Repić iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje predstavila 

spletno aplikacijo Kam in kako - Interaktivni računalniški program za izbor poklicev, ki je namenjen 

vsem, ki razmišljajo o svoji nadaljnji poklicni poti.  

 

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.  

 

Naslednja Razstava poklicev, tretja po vrsti, bo v prvi polovici meseca februarja 2014 na območju 

Upravne enote Lendava.   

 

 



 

 

 

 
 

 


