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DOSEDANJI 
DOSEŽKI 
PROGRAMA KOC

Program sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Evropska unija  
iz Evropskega socialnega sklada.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, november 2019.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

T  01 43 41 081
E  info@sklad-kadri.si
www.srips-rs.si  

T  01 43 45 873
E   koc3@sklad-kadri.si ali  

kompetentna.slovenija@sklad-kadri.si

Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana
Slovenija

Program Kompetenčni centri  
za razvoj kadrov

SKUPAJ ZA VEČJO

KONKURENČNOST

že 46
vzpostavljenih 
kompetenčnih centrov

več kot 84.000
vključitev v usposabljanja

pridruženih več kot 

1.000
partnerskih podjetij

19.500.000 €
sredstev namenjenih sofinanciranju 
usposabljanj in delovanju KOC-ov

KOC 3.0 Kompetenčni centri za razvoj kadrov
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KOMPETENČNI 
CENTRI ZA 
RAZVOJ 
KADROV

KOMPETENTNA 
SLOVENIJA

Vzpostavljeni 
kompetenčni centri 
za razvoj kadrovSklad s sofinanciranjem usposabljanj 

zaposlenih povezuje slovenska 

podjetja v partnerstva za razvoj 

lastnih kadrov. 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 

predstavljajo pomembno investicijo 

in spodbudo delodajalcem, da se 

usposabljanj zaposlenih poslužijo kot 

strateškega orodja za doseganje boljših 

poslovnih rezultatov tudi na svetovnem 

trgu.

Projekt Kompetentna 

Slovenija je sklop 

brezplačnih delavnic 

in usposabljanj, namenjenih 

posameznikom, ki si želijo 

dostopa do novodobnih poslovnih 

znanj in veščin. Posameznikom 

omogočimo razvoj ključnih 

kompetenc, ki jih potrebujejo oz. 

jih bodo potrebovali za uspešno 

nadaljevanje svoje karierne poti.

Delavnice, ki pokrivajo širok nabor 

tem, izvajajo vrhunski slovenski in 

tuji strokovnjaki.

Delavnice potekajo celo leto po 

vsej Sloveniji. Za več informacij o 

napovedih in vsebinah obiščite 

našo spletno stran www.srips-rs.si,  

ali nam pišite na kompetentna.

slovenija@sklad-kadri.si.Podjetja v partnerstvu skupaj ugotovijo 

primanjkljaj kompetenc in pripravijo 

načrt razvoja zaposlenih. V okviru 

projekta se izvajajo usposabljanja v 

sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ter 

medpodjetniška usposabljanja.

V OBDOBJU 2019−2022 JE 
VZPOSTAVLJENIH 10 KOMPETENČNIH 
CENTROV ZA RAZVOJ KADROV NA 
NASLEDNJIH PODROČJIH:

Kako poteka 
program?

1.  Pametna mesta in skupnosti 
(KOC Energija)

2.  Pametne zgradbe in dom z 
lesno verigo (KOC Inovatis)

3.  Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo (KOC – Krožno 
gospodarstvo)

4.  Trajnostna predelava hrane 
(KOC Hrana 2)

5.  Trajnostni turizem (KOC 
Turizem II)

6. Tovarne prihodnosti (KOC-TOP)

7. Zdravje-medicina (KOC AS)

8. Mobilnost (KOC Logins)

9.  Razvoj materialov kot končnih 
produktov (KOC MAT 2.0)

10.  Horizontalno prednostno 
področje IKT (KOC IKT)
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