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preživninski in invalidski
sklad Republike Slovenije
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razvojni, 
invalidski in preživninski
sklad
Republike Slovenije
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Kadrovske 
(MDDSZ/RRA) 
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S Vseživljenjsko učenje

sodelovanje z delodajalci 

praktična izkušnja v 
izobraževanju



Ključni ciljni skupini

Osebe v izobraževanju

(praktična izkušnja,                                
stik z delom/delodajalci)

Osebe na trgu dela

(delodajalci in zaposleni,              
posebne ciljne skupine)
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Štipendijski

• Deficitarne 
štipendije: odziv 
na trenutno in 
pričakovano 
pomanjkanje 
profilov
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Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
• 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

Dvojezični izobraževalni programi:
• ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem 

jeziku
• mehatronik operater (DV), ki se izvaja v 

madžarskem jeziku
• strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem 

jeziku
• kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem 

jeziku

• Poklici so zapisani v nevtralni obliki in so mišljeni za oba spola.



ŠTtipendijski

Zoisove štipendije in Ad Futura:

Odlični dijaki in študentje.

Izjemni šolski in izven šolski dosežki.

Študij v tujini!

Odlični potencialni sodelavci!
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Razvojni

• Dvig izobrazbene ravni [doseganje srednješolske izobrazbe, „2. priložnost“]
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»Z drugim poklicem sem dobila novo zaposlitev.«
»V podjetju sem s pridobljeno izobrazbo napredoval.»
»Po zaključenem mojstrskem izpitu sem ustanovil svoje podjetje.«
»Postal sem bolj samozavesten in izboljšal sem znanje tujega jezika.«
»Po končani izobrazbi sem dobila boljše delovno mesto in večjo plačo.«
»Popravila sem napačno odločitev iz mladostniških let.«



Razvojni

• Praktično usposabljanje z delom, za poklicne in višje šole

• 3.000+ delodajalcev letno

Mladi znajo: Karamboliran avto so mladi strokovnjaki predelali v električno vozilo. Srečanje različnih svetov in zadovoljstvo 

ob sodelovanju.



Razvojni
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PODJETJA
Problem, Izziv  

Mentorji iz 
gospodarstva  

ŠTUDENTI
Inovativne rešitve  

Ekipa 

FAKULTETA
Povezava teorije in 

prakse
Pedagoški mentorji

- povečana zaposljivost
-inovativne rešitve za  razvoj produktov ali storitev 
- izkušnje z delom v podjetjih

-razvoj in prenos znanja iz pedagoške sfere 
v gospodarstvo in obratno

PROGRAMA PKP in ŠIPK
Sodelovanje visokošolskih zavodov z
gospodarstvom in lokalnim okoljem



Razvojni

10Vseživljenjsko učenje za potrebe delovnih procesov



PRILAGAJANJE na zahteve globalnih trgov 

z VIŠJO USPOSOBLJENOSTJO zaposlenih in 

KONKURENČNOSTJO podjetij

in

SODELOVANJEM ter POVEZOVANJEM:



Zavedamo se, da …
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Usposabljanje Rezultat



Nova znanja, veščine in kompetence je potrebno uporabiti …
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Usposabljanje Rezultat
Poslovna 

izboljšava/

uporaba



Razvojni –delimo dobre prakse
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Vodja sindikata g. Ledinek: 
„NAJVEČJI DOSEŽEK, DA JE IZOBRAŽEVANJE V STEKLARNI HRASTNIK POSTALO VREDNOTA!“
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“STEKLARSKIH 
INŽENIRJEV 
S STRASTJO” 

Od zaposlenih 
v podjetju 
pred stečajem 
do …

“ … ekipe, ki 
želi 

zmagovati!”



Prihodnost je v višji dodani vrednosti, ki jo prinaša 
tudi ustrezna uporaba in upravljanje dizajna.
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Nov projekt MGRT 
[900.000 EUR, rok 22.5.2017] 
2 projekta; min 30 podjetij



Razvojni
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• Tovarne prihodnosti (Stek. Hrastnik)

• Trajnostno gradbeništvo (Termo-tehnika)

• Trajnostni turizem (Sava Turizem)

• Orodjarstvo (Tecos)

• Kemija (GZDBK)

• Vodarstvo (VO-KA NG)

• Elektroindustrija (TECES)

• Krožno gospodarstvo (Fundacija Prizma)

• Logistika (B&B Izobraževanje)

• Pametna mesta in skupnosti (Cosylab)

• Hrana (Pomurska gospodarska zbornica)

Nova partnerstva KOC: 

v prijavah vključeno 13 % vseh 
zaposlenih v zasebnem sektorju v 
Sloveniji 

300+ podjetij 

1.3.2017 - 31.12.2018



Razvojni

Vključite se, aktivnost sklada (KOC) 

„KOMPETENTNA SLOVENIJA“
v obliki delavnic, predavanj, razvojnih konferenc:
• pozitivna organizacijska klima/miselnost, 

• vodenje kadrov, 

• poslovne izboljšave in spodbujanje inovativnosti, 

• prodajne veščine

• design management in znamčenje, 

• snovna učinkovitost, 

• komercializacija znanj, management inovacij, management 
grozdov
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Radi delamo z mladimi
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… a tudi delo s starejšimi nam ni tuje

• Vseživljenjska karierna orientacija

• Program Usposabljanje in izobraževanje

• Mentorstvo za mlade
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