
Na prvi strani mladi najdejo aktualno ponudbo podjetij 
in drugih institucij, ki so vklju~ene v projekt. Objavljene 
so najnovejše novice o delavnicah, predstavitvah in 
razpisih štipendij. Na podstraneh si lahko preberejo ve~ 
o posameznem podjetju, štipendiranju in iskanju novih 
sodelavcev. Mladi lahko objavijo tudi svoj življenjepis in 
se predstavijo na trgu delovne sile.

Spletna stran vklju~uje forum, katerega namen je spro-
tno izmenjevanje informacij med u~enci, dijaki, študenti 
in šolami na eni ter podjetji in razvojnimi agencijami na 
drugi strani. Tu je prostor za postavljanje vprašanj, ki se 
smiselno navezujejo na vsebino projekta, in odgovore 
nanje.

Kaj vse najdete na spletni strani?

Mladim v regiji približujemo 
deficitarne poklice - podjetjem 
pomagamo pridobiti ustrezne kadre

Poso{ki razvojni center
Trg svobode 4, 5222 Kobarid

T: 05/ 38-41-500, F: 05/ 38-41-504
E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si
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Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Projekt sofinancirata 
Zavod RS za zaposlovanje in Mestna ob~ina Nova Gorica



Mladim v regiji približujemo 
deficitarne poklice - 

podjetjem pomagamo pridobiti 
ustrezne kadre

Posoški razvojni center (PRC) je v partner-
stvu z razvojnimi agencijami Goriške regije 
(ROD iz Ajdovš~ine, ICRA iz Idrije in RRA se-
verne Primorske iz Nove Gorice) ter dru`ba-
ma KOPO in M-servis iz Nove Gorice na 
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov 
regionalnih razvojnih programov za razvoj ~lo-
veških virov v letu 2004 Zavoda RS za zapo-
slovanje dobil sofinanciran projekt Mladim v 
regiji približujemo deficitarne poklice - 
podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne 
kadre. Podprle so ga tudi ob~ine v regiji in 
druge institucije.

  Namen projekta:Cilji projekta:

K sodelovanju so bila povabljena podjetja, osnovne in 
srednje šole, {tudentski klubi ter socialni partnerji v regiji 
z namenom razvijati stalno medsebojno sodelovanje. Kot 
rezultat je bila vzpostavljena spletna stran

www.iskanipoklici.net,

na kateri se bodo izmenjevale informacije med gospodar-
stvom in mladimi v regiji. 

V projekt je vklju~enih 31 podjetij, 2 instituciji, 26 os-
novnih in srednjih šol ter vsi {tudentski klubi iz Goriške 
regije. Podjetja na spletni strani predstavljajo svoje 
srednje- in dolgoro~ne potrebe po kadrih ter možnosti 
štipendiranja in zaposlovanja. Informacije so namenje-
ne u~encem, njihovim staršem in šolskim svetovalnim 
službam ter srednješolcem. Študentje na spletni strani 
najdejo informacije o možnostih opravljanja delovnih 
oziroma študijskih praks ter izdelavi seminarskih in di-
plomskih nalog.

Vse {tiri razvojne agencije (PRC, ROD, ICRA, RRA severne 
Primorske) bodo s projektom nadaljevale. Še naprej bodo 
iskale nova podjetja in institucije, ki bi se želeli vklju~iti v 
projekt, ter sproti vnašale novosti na spletno stran.

v Goriški regiji povečati delež mladih, ki se izobražujejo 
za deficitarne poklice;
gospodarstvu regije zagotoviti strokovne kadre, ki jih 
potrebuje za nadaljnji razvoj in ve~anje konkuren~ne 
sposobnosti;
zagotoviti zaposlitev v Goriški regiji tistim mladim, ki 
se izobražujejo za poklice, ki jih tukajšnje gospodar-
stvo potrebuje; 
vplivati na zmanjšanje strukturne neskladnosti v regiji;
omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz regije 
ter
prispevati k dvigu izobrazbene ravni.

Navedeni splošni cilji izhajajo iz problematike, ki je 
zna~ilna za trg dela v Goriški regiji. Vse manj mladih se 
odlo~a za izobraževanje za deficitarne poklice, v gospo-
darstvu pa primanjkuje ustreznega kadra (kar vpliva na 
manjšo konkuren~nost regijskega gospodarstva). Mladi 
po kon~anem izobraževanju ostajajo v središ~ih, kjer 
so se šolali, saj v regiji zanje ni ustreznih delovnih mest. 
Prihaja do strukturnega neskladja na trgu dela v regiji. 
Odhajanje mladih dolgoro~no vpliva tudi na slabšanje 
starostne strukture prebivalstva in prav Goriška statisti-
~na regija ima med vsemi slovenskimi regijami najslab-
šo starostno strukturo prebivalstva. Ostajanje mladih v 
regiji bi postopoma zaustavilo negativne demografske 
trende.


