
 

4.12.2018 
FINALE KOC SOTRAG 
Zaključno notranje usposabljanje KOC SOTRAG 
s pogledom »naprej« 

 
Ob iztekanju projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) vas vabimo 

na njegov finalni dogodek, na katerem bomo delili dobre prakse in 

tudi pogledali, kako naprej. Dogodek bomo zapeljali v prvem delu 

kot notranje usposabljanje – mozaik predstavitev nekaterih dobrih 

praks na strokovnem ali HR področju naših partnerjev, v drugem 

delu pa bomo ob sproščenem druženju »pogledali, kako razvijati 

KOC naprej«.  

Vabimo vas in do tri vaše sodelavce, poslovne partnerje, druge 

deležnike, da se nam pridružite in z nami podelite vaše 

razmišljanje o prihodnjem kompetenčnem centru za razvoj kadrov 

v gradbeni verigi.  

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

  

  

 

 

KOC SOTRAG –                

23 partnerjev, veliko 

zgodb! 

──── 

Več kot 600 usposabljanj, 

4035 vključitev v 

usposabljanja, prava 

naložba! 

──── 

Model kompetenc, 

program šole BIM-a, 

program za monterja 

ogrevalnih in hladilnih 

naprav, dobri temelji! 

──── 

Razvoj kompetenc, 

povezovanje, mreženje, 

delitev dobrih praks – in 

še več! 

──── 

www.koc-sotrag.si 

4. DECEMBRA 2018  

12.00 – 17.00 

  V prostorih podjetja 

KRONOTERM d.o.o.,  

Trnava 5E, 3303 Gomilsko 

PRIJAVA TUKAJ! 

 

https://www.1ka.si/a/189699


PROGRAM 

12.00 – 15.00 Dobre prakse podjetij 

  

 Uporaba BIM-a za obvladovanje izzivov pri vodenju projekta PGD in PZI za 

odsek glavne železniške proge Maribor-Šentilj od km 595+900 do km 599+600 - 

Lineal d.o.o. 

 S sončno elektrarno do nižjega stroška električne energije - Enertec d.o.o., Elektro 

Kumer d.o.o. 

 Sedem vidikov optimizacije javnih zgradb - Eutrip d.o.o. 

 Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših gradbiščih - Zerox d.o.o.  

 Predstavitve dobrih praks M Sore - M Sora d.d.  

 Razvoj kompetenc za krepitev blagovne znamke Kronoterm - Kronoterm d.o.o. 

 S kakšnim izobraževanjem dosegamo poslovne cilje? - Seltron d.o.o. 

Moderatorja: mag. Marjan Velej, mag. Primož Praper 

 
15.00 – 17.00 Dosežki KOC SOTRAG in pogled naprej 

 
Naredili bomo pregled dosežkov KOC-a, kompetenc, ki smo jih razvijali, in vas povprašali, katere 

kadre in katere kompetence bi želeli še naprej razvijati. 

Velikokrat niz drobnih, na videz nepovezanih sprememb privede do velikih in hitrih sprememb, ki se 

jim je treba s poslovnim modelom zelo hitro prilagoditi. Skupaj bomo razkrivali, kaj se obeta na 

vašem področju, da bi to lahko podprli z novim KOC-em.  

Naše druženje bomo nadaljevali ob prigrizku. 

Moderatorji: mag. Marjan Velej, dr. Dean Besednjak, mag. Primož Praper 

 

Program se lahko še spremeni, zato nas spremljajte tudi na http://www.koc-sotrag.si/. 

 

http://www.koc-sotrag.si/

