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REZULTATI PROJEKTA 
RIGHT PROFESSION

V okviru Operativnega programa Slove-

nija-Madžarska 2007-2013 so partnerji v 

času od 1. maja 2011 do 30. aprila 2014 

uspešno opravili dejavnosti projekta z 

naslovom Right Profession – Pravi poklic 

za razvoj,  št. SI-HU-2-2-015.
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o  Vodilni partner: 
 Pomurska gospodarska zbornica (VP)

o 1. projektni partner: 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Murska Sobota (PP1)

o 2. projektni partner: 
Razvojni center Murska Sobota (PP2)

o 3. projektni partner: 
Trgovinska in industrijska zbornica 
županije Zala (PP3)

o 4. projektni partner: 
Trgovinska in industrijska zbornica Železne 
županije (PP4)

o 5. projektni partner: 
Center idej (PP5)

o 6. projektni partner: 
Vladni urad za zaposlovanje županije Zala 
(PP6)

Projektni partnerji: 
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Izvajanje projekta se je začelo z otvoritveno 
konferenco projekta Right Profession, ki sta ga v 
Zalaegerszegu organizirala projektna partnerja PP3 
in PP4, ob prisotnosti predstavnikov tiska iz Slovenije 
in Madžarske ter projektnih partnerjev. 
Ob soglasju projektnih partnerjev je partner PP6 
pripravil celostno grafično podobo, ki so jo partnerji 
dosledno uporabljali pri vseh  svojih dejavnostih.  
Prva skupna strokovna naloga je bila izvedba 
slovensko-madžarske čezmejne analize stanja 
(pri anketiranju z vprašalniki je sodelovalo skupaj 
3777 učencev in 534 podjetij) na podlagi raziskave 
partnerjev. Partnerji so ob upoštevanju rezultatov 
publikacije pripravili svoje nadaljnje dejavnosti. 
Publikacijo v slovenskem in madžarskem jeziku 
je uredil predstavnikom javnega obveščanja in 
predstavil vodilni partner (VP) v Murski Soboti. 
Po podatkih analize stanja so v obmejni regiji 3 glavni 
deficitarni poklici, in sicer: mizar, ključavničar in zidar; 

Uresničeni rezultati projekta
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kar je predstavljalo podlago za izdelavo 3 kratkih 
filmov za prikaz poklicev (ob koordinaciji PP6). Cilj 
je bil izdelati informativne filme z novim vidikom in 
mladostniškim pristopom, da bi zbudili zanimanje za 
deficitarne poklice. Partnerji in šole, ki so se vključile 
v projekt, so te DVD filme predstavile učencem, ki so 
bili pred izbiro poklica. 
Projekt je bil v času izvajanja močno razvejan. Eno 
izmed značilnih dejavnosti so izvajali štirje partnerji 
(VP, PP1, PP3, PP4): predstavitev poklicev v šolah, 
skupaj 26 predstavitev, za več kakor 1500 učencev. 
Promocijska dejavnost, katere namen je bila  
promocija poklicev, je bila še posebno pomembna, 
saj so na ta način prišli učenci v neposredni stik s 
predstavniki posameznih poklicev, številni učenci 
pa so se lahko  udeležili tudi finala državnega 
tekmovanja učencev, ki so bili posebno uspešni 
v poklicih,  in so si lahko ogledali dela najboljših v 
posameznem poklicu.  
Filmsko gradivo projekta smo obogatili s kratkim 
filmom, ki ga je pripravil partner PP5 o perspektivnih 
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poklicih prihodnosti, kot eno izmed proaktivnih 
dejavnosti pri poklicni izbiri.  
V času trajanja projekta so partnerji posredovali 
primarnim in sekundarnim ciljnim skupinam več vrst 
publikacij in promocijskih gradiv v slovenskem 
in  madžarskem jeziku: brošura za predstavitev 
projektov; informacijska gradiva za učence in starše; 
publikacije za promocijo deficitarnih in perspektivnih 
poklicev, podjetniški informacijski zvezek; logične 
igre; čezmejna analiza položaja.  Število teh publikacij 
je okoli  60.000. 
S projektom smo se udeležili številnih večjih 
prireditev in z njim promovirali pomen poklicne 
izbire, zavestne izbire poklica, in tudi posamezne 
poklice: v Sloveniji trikrat, in sicer na sejmu Megra 
in na Spomladanskem sejmu, enkrat pa na Sejmu 
zaposlovanja (organizator: PP1) ter na štirih 
drugih dogodkih, in sicer: Predstavitve poklicev  
(organizator: PP2); na Madžarskem v Zalaegerszegu 
na Razstavi o poklicni izbiri in na predstavitvi 
poklicev (v organizaciji PP6) ter v 6 primerih v okviru 
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predstave Gledališče poklicev (na povabilo PP4) 
tako na madžarski kakor tudi na slovenski strani. Na 
teh dogodkih je bilo prisotnih več tisoč učencev, 
staršev in profesorjev, ki so bili deležni koristnih 
znanj in informacij.
K zavedanju učencev o pomenu poklicne izbire 
so prispevali obiski podjetij in delavnic, ki smo 
jih izvedli v okviru projekta na obeh straneh 
meje. Partnerji organizatorji (VP, PP1, PP3, PP4) 
so organizirali in izpeljali skupno 28 obiskov pri 
slovenskih in madžarskih podjetjih, več kakor 1200 
učencev, učiteljev praktičnega pouka poklicnih šol in 
številni drugi so dobili vpogled v vsakdanje delo in se 
seznanili z novimi, sodobnimi tehnologijami v okoli 
50 podjetjih.  Vse to sta poglobili dve mednarodni 
izobraževalni borzi, ki jih je organiziral  projektni 
partner PP6, na kateri je s strani izobraževalnih 
ustanov  sodelovalo 40 strokovnjakov iz obeh držav, 
in na štirih izmenjavah izkušenj (organizatorji: PP1, 
PP3, PP4) so številne ustanove dobile možnost, da se 
predstavijo kolegom iz druge države. 
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Za odrasle iskalce zaposlitve je bilo v organizaciji PP3 
izvedeno poklicno izobraževanje za poklice CNC 
strugarja, poslovodje v trgovini  in računovodje, za 
skupaj 52 oseb v županiji Zala, od teh je  44 oseb tudi 
uspešno opravilo izpit.  
V županiji Zala je v okviru treningov za izbiro poklica 
in poklicno orientacijo poglobilo svoje znanje s 
področja poklicne izbire nadaljnjih 360 učencev, 
skupaj v 12-ih primerih (organizator: PP6). 
V Sloveniji so v organizaciji vodilnega partnerja 
2-krat izvedli okroglo mizo o  perspektivnih poklicih, 
z udeležbo skupaj 116 oseb, nadalje 3-krat so 
organizirali svetovanje in izobraževanje (VP in PP1) 
za skoraj petdeset strokovnjakov, ki delajo z mladimi. 
Velik mednarodni dogodek v okviru projekta je 
bila čezmejna konferenca z naslovom »Poklicna 
orientacija za PRIHODNOST  brez meja« (organizator: 
PP6). Na strokovni prireditvi so se s svojimi prispevki 
predstavili znani strokovnjaki, ki delajo pri projektu 
in tudi drugi, ki so spregovorili o poklicni orientaciji 
in poudarili vprašanja evropske implementacije 
poklicev ter naloge zbornic pri poklicni orientaciji. 



Partnerji so dali posebni poudarek komunikaciji, 
promociji projekta,  saj je bilo v obdobju treh let v 
zvezi z dogodki, nalogami in cilji projekta objavljenih 
več kakor 100 časopisnih člankov, televizijskih in 
radijskih intervjujev.
O uspešnem dokončanju projekta je sredstvom 
javnega obveščanja v Sloveniji dala informacijo 
zaključna konferenca v organizaciji partnerja PP2.  
Za nadaljevanje projekta in partnerskega sodelovanja 
je partner PP6 organiziral diseminacijsko 
konferenco.  Na prireditvi so partnerji, ki nameravajo 
nadalje sodelovati, povzeli temelje in načrtovali 
bodoče sodelovanje v znamenju poklicne orientacije. 
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