
Opis projekta 
 

Naslov projekta 

 

L2P-2020Plus – Learn to Perform in work life 2020+ 

 

Razvoj dopolnjujoče ponudbe na področju izobraževanja za poklic za srednješolce/-ke iz 

Avstrije in Slovenije z namenom ustvariti skupne poklicne perspektive v obmejnem 

gospodarskem prostoru, kot tudi v Evropi. 

 

Ozadje 

 

Izseljevanje  mladih (predvsem iz podeželskih regij) postavlja občine na obeh straneh meje pred 

podobne izzive. Tisti, ki so dokončali šolo, vse do danes niso dovolj pripravljeni na to, da bi 

izkoristili možnosti, ki jih ponuja obmejni trg dela. Na drugi strani se soočajo regionalni 

gospodarstveniki s pomanjkanjem strokovnih delavcev, ki ima negativne posledice za 

gospodarski razvoj celotne regije.  

 

Cilj projekta 

 

Skupni razvoj in testiranje medregionalne dodatne izobrazbe za dijakinje in dijake iz obmejnih 

regij, kot tudi uresničitev spremljajočih ukrepov, da bi dolgoročno in trajno zajezili izseljevanje 

mladih ter okrepili gospodarsko rast na obeh straneh meje. 

Eden od glavnih ciljev projekta je tudi izboljšanje institucionalnega sodelovanja na področju 

izobraževanja. Poleg tega je nujno potrebno skupno razumevanje položaja mladih na 

čezmejnem trgu dela. Nadalje je zelo pomemben korak na področju izobraževanja oblikovanje 

izobraževalne sheme, ki bi jo lahko bilateralno ponudili na obeh straneh meje.  

 

Projekt sestoji iz štirih komponent (K): 

 

– K1: Študija – analiza trga dela: V projektu bomo vzeli pod lupo čezmejni trg dela in 

raziskovali položaj mladih. 

– K2: Skupni razvoj sodobnega in medregionalnega izobraževalnega modela z vključitvijo 

rezultatov študije, testiranje izobraževanja na BORG Radkersburg z dijakinjami in dijaki 

iz Slovenije in Avstrije (dvoletno preizkusno obdobje ), kot tudi priprava možnega 

transferja izobraževanja v Slovenijo preko obsežnega Train-the Trainer (TTT) 

izobraževanja za slovenske učitelje. 

– K3: Ukrepi za oblikovanje zavesti. 

– K4: Spremljajoči projektni menedžment in zagotavljanje kakovosti. 

 

Čas trajanja projekta: 3 leta (september 2016–avgust 2019) 

 

Projektni partnerji 

 

– Mestna občina Bad Radkersburg (vodilni partner  – Avstrija) 

– BORG Bad Radkersburg (projektni partner – Avstrija) 

– Gimnazija Murska Sobota (projektni partner – Slovenija) 

– Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) (projektni partner – Slovenija) 



Načrtovana finančna konstrukcija: 

 

Evropski fond za regionalni razvoj (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE): 

85%  

 

 


