
 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in 

delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 

2017 do 2018 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v Uradnem 

listu RS, št. 67/16 dne 28. 10. 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in 

delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 v okviru 10. 

prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.  

Predmet razpisa, s skupno višino sredstev 3.967.00,00 EUR, je bil sofinanciranje vzpostavitve 

in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji 

in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe 

Slovenske strategije pametne  specializacije (S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti 

znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, konkurenčnost zaposlenih, podjetij in 

slovenskega gospodarstva na splošno. 

Sklad je pravočasno prejel 32 vlog, v skupni vrednosti 17.152.509,19 EUR. 

Strokovna komisija je pregledala in ocenila vse prispele vloge in izmed njih izbrala 11 

projektov, ki bodo prejeli sredstva.  

V odobrene projekte je združenih 240 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. Gre za zelo 

raznolik spekter podjetij od velikih s preko 1.000 zaposlenimi do mikro podjetij ter samostojnih 

podjetnikov. V izbranih projektih se bo izvedlo preko 25.000 vključitev v izobraževanja, od tega 

bo skoraj 5.900 vključitev v notranja usposabljanja, ki bodo omogočala kroženje znanja med 

podjetji.  

 

Seznam izbranih projektov za sofinanciranje 

Naziv vlagatelja Naziv projekta 
Panoga 

(SKD) 
Št. točk 

Skupna 

vrednost 

sofinanciranja 

TERMO-TEHNIKA hladilni, 

ogrevalni in energetski sistemi, 

d.o.o. 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov v sodobnem trajnostnem 

gradbeništvu 

F43 97,54 399.999,00 

STEKLARNA HRASTNIK, 

družba za proizvodnjo steklenih 

izdelkov, d.d. 

Kompetenčni center za tovarne 

prihodnosti 
C26 93,56 391.916,00 

Sava Turizem d.d. 
Kompetenčni center za trajnostni 

turizem 
I55 89,96 370.094,00 



 
RAZVOJNI CENTER 

ORODJARSTVA SLOVENIJE 

(TECOS) 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov na področju orodjarstva 
C25 88,89 399.961,00 

GOSPODARSKA ZBORNICA 

DOLENJSKE IN BELE 

KRAJINE 

Kompetenčni center za kadre 

kemijske industrije - Pametna 

specializacija 

C20 87,14 346.218,50 

Vodovodi in kanalizacija Nova 

Gorica d.d. 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov v vodarstvu 
E36 86,14 241.493,00 

TECES, Tehnološki center za 

električne stroje 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov v elektroindustriji 
C27 85,99 369.531,00 

FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE 

ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI 

PRIZMA, USTANOVA 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov v krožnem gospodarstvu 
E38 85,93 398.848,20 

B & B izobraževanje in 

usposabljanje d.o.o. 

Kompetenčni center za področje 

logistike 
H52 83,81 372.289,00 

COSYLAB, laboratorij za 

kontrolne sisteme, d.d. 

Kompetenčni center za pametna 

mesta in skupnosti 
J62 81,91 382.686,00 

POMURSKA GOSPODARSKA 

ZBORNICA 

Kompetenčni center za razvoj 

kadrov KOC hrana 
C10 81,67 293.964,30* 

 Skupaj 1 (brez vloge št. 11082-10/2016):  3.673.035,70 

 Skupaj 2 (z vlogo št. 11082-10/2016): 3.967.000,00 

 

*Po dodelitvi sredstev prvim desetin najvišje uvrščenim vlogam, preostane še 293.964,30 EUR nepodeljenih sredstev, ki se 

ponudijo vlagatelju Pomurska gospodarska zbornica z naslednjo najvišje ocenjeno vlogo, ki mora zagotoviti izvedbo in dosego 

ciljev projekta. 

 

Morebitna preostala sredstva (npr. v primeru odstopa vlagatelja oziroma ne sprejetja ponujenih 

sredstev) se sredstva ponudijo vlagatelju z naslednjo najvišje ocenjeno vlogo.  

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 

Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

http://www.eu-skladi.si/

