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Ali ste vedeli?
Deficitarni poklici so tisti, v katerih primanjkuje kadra, ki je ustrezno usposobljen za neko delo. Na trgu dela
se to kaže v tem, da je povpraševanje po delavcih večje kot je dejanska ponudba določenih poklicev. V letu
2018 so deficitarni poklici sledeči: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij,
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar,
tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar–
polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar. Kadrovsko štipendiranje je eden od ukrepov, ki
delodajalcem pomaga pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Kranj je objavila Javni razpis za sofinanciranje
kadrovskih štipendij za šolsko leto 2018/ 2019.
Namen razpisa je izbor projektov (delodajalcev s
kadrovskimi

štipendisti)

in

sofinanciranje

kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v
gorenjski

regiji,

za

dijake

in

študente

na

dodiplomski in podiplomski stopnji študija. Več…

Vabljeni, da se nam danes od 13. do 15. ure
pridružite v Kovačnici na regijskem posvetu o
socialni ekonomiji. Govorili bomo o možnostih, ki
se odpirajo v okviru pridržanih javnih naročil za
socialna

podjetja,

invalidska

podjetja

in

zaposlitvene centre. Svoje izkušnje na tem
področju pa nam bodo predstavila tudi tri socialna
in družbeno odgovorna podjetja. Več…

Župani gorenjskih občin so z ministrom za
infrastrukturo, dr. Petrom Gašperšičem, minuli
petek

na

sodelovanju

Jesenicah
pri

podpisali

označevanju

dogovor

o

gorenjskega

kolesarskega omrežja. Z enotnimi usmerjevalnimi
tablami se načrtuje označitev 400 kilometrov
kolesarskih povezav, ki bodo potekale po državnih
in občinskih cestah. Več…

Lokalna

akcijska

skupina

(LAS)

Gorenjska

košarica je v avgustu prejela prve odločbe iz 1.
Javnega poziva LAS GK, objavljenega aprila
2017.

S

strani

Ministrstva

za

kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano smo prejeli pozitivne
odločbe za naslednje operacije: Čebelji park
Antona Janše, Semenjalnica, Bogastvo narave in
Arhitektura gorenjskih vasi. Več…

Vabimo vas k prijavi na usposabljanje za
vodnike po Podonavju, ki ga v okviru projekta
LENA organiziramo na Gorenjskem. Z izvedenimi
usposabljanji se začenja vzpostavljati mreža
»vodnikov po Podonavju«, katere namen je med
drugim poudarjati in izpostavljati pomembnost
narave in kulturne dediščine, njunega ohranjanja
in interpretacije. Usposabljanje je za udeležence
brezplačno. Več…

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Kranj je na razpisu programa Interreg Europe
pridobila projekt e-MOPOLI, ki bo naslavljal
politike spodbujanja širitve uporabe vozil na
alternativna goriva in izmenjavo dobrih praks s
partnerji iz devetih evropskih držav. Projektne
aktivnosti se bodo izvajale do novembra 2022.
Več…

Po poletnem zatišju smo v Kovačnici zopet
pripravili pester jesensko zimski program.
Prihajajo številne izobraževalne in informativne
delavnice, usposabljanje za kreativce, Jezikovna
kavarna, odpravili se bomo na »road trip« in si
pogledali kaj dobrega počnejo drugje. Vabimo vas,
da se nam pridružite. Več o programu dogajanja.

Tudi vas skrbi prenos lastništva podjetja na
naslednjo generacijo? Upravičeno. Prenos na
naslednjo generacijo preživi zgolj 1/3 družinskih
podjetij.

Vprašanj

je

ogromno,

enostavnih

odgovorov malo. Zato smo pripravili brezplačni
program,

kombinacijo

individualnega

in

skupinskega dela, s katerim boste naredili načrt
prenosa lastništva podjetja. Več…

S programom usposabljanja Nadgradi svoj
biznis! želimo pomagati podjetnikom. Takim, ki že
poslujete, ki veste koliko truda je potrebnega za
preživetje

in

strokovnjakov,

uspeh.

S

vam

pomočjo

želimo

odličnih

pomagati,

da

presežete ovire, prejmete potrebno znanje in
informacije ter nadgradite svoj posel. Več o
programu in prijava…

Za vse tiste podjetnike, ki se pripravljate za svoj
prvi

sejemski

nastop

predhodnimi nastopi

in

niste

pa

tiste,

bili

ki

s

zadovoljni,

pripravljamo 20. 9. 2018 ob 13. 000 brezplačno
delavnico Kako se pravilno lotiti sejemskega
nastopa? Na delavnici bomo pogledali zlata
pravila sejemskih nastopov, da boste naslednjič
uspešni. Več informacij in prijava ...

Iščemo tista prava Gorenjska podjetja! Podjetja s
tradicijo in regijskim pomenom. V okviru kontaktne
točke SPOT svetovanje bomo namreč vzpostavili
Razstavni prostor gorenjskega podjetništva.
Če bi tudi vi želeli sodelovati ter predstaviti vaše
podjetje, produkt ali storitev, vas vabimo, da nas
kontaktirate. Več…

Aktualni razpisi


Brezplačni seminar - »Kako poslovati z regijo Samara v Ruski federaciji«



Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti
podjetij v letih 2018 in 2019



Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in
certifikatov v letu 2018



Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019



Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov
kmetijskih gospodarstev



Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom
– A 2018
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