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V projektu KoCKE prihaja do prave kemije
Z nadgradnjo znanj zaposlenih na različnih ravneh delovnih mest želi partnerstvo pospešiti nastajanje novih tehnologij in izdelkov
Kompetenčni center kemijske industrije 
– KoCKE je projekt, kjer je v zraku prava 
kemija med vsemi sodelujočimi. Ne naza-
dnje o tem govorijo tudi številke, saj je bilo 
v letu dni v okviru projekta izvedenih 151 
različnih usposabljanj s 1.450 udeleženci. 
Slogan centra KoCKE je namreč »Gojimo 
strast do znanja, spodbujamo napredek«.

Prvi pogoj za nujno potrebno izboljšanje 
konkurenčnosti kemijske industrije in 
zagotavljanje kemijske varnosti so visoko 
usposobljeni delavci na vseh ravneh, opre-
mljeni z najnovejšimi znanji, spodbujeni k 
inovativnosti in motivirani za delo. Edino 
taki delavci lahko poskrbijo za nenehne 
sistematične organizacijske in tehnološke 
inovacije, občutne izboljšave v ravnanju z 
naravnimi in človeškimi viri, nove pristope 
k medsebojni komunikaciji ter sistemski 
nadgradnji človeških in poslovnih vrednot.

Nujna dodatna usposabljanja
V Sloveniji se še vedno premalo mladih 
odloča za študij naravoslovnih in tehnič-
nih ved. Prav tako bo dobrodošlo, da se po 
uspešnem zaključku šolanja več mladih 
odloči za zaposlitev v industriji. Po be-
sedah enega od mladih strokovnjakov se 
je za delovno mesto v podjetju navdušil 
predvsem zaradi dinamičnih razvojnih 
možnosti, izvrsten pa je tudi občutek, ko 
svoj izdelek vidiš na policah trgovin.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se 
nekateri poklici, ki jih potrebuje kemijska 
panoga, uvrščajo med deficitarne. Priprava 
pokojninske reforme je povzročila zgodnje 
upokojevanje številnih izkušenih kadrov, 

kljub veliki splošni brezposelnosti v tej 
skupini oseb pa pogosto ni na voljo dovolj 
kadrov z ustreznimi znanji. Razlog za to je 
deloma tudi v hitrem razvoju tehnologij, ki 
jim redni šolski programi sledijo prepoča-
si. To vrzel je trenutno mogoče zapolniti 
le s posebnimi dodatnimi usposabljanji.

Dobrih 464 tisoč evrov za KoCKE
To je bila tudi ideja, ki je GZS – Združenje 
kemijske industrije in Gospodarsko zborni-
co Dolenjske in Bele krajine vodila k razmi-
šljanju o skupnem kompetenčnem centru. 
Skupaj z drugimi partnerji so se prijavili na 
javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve 
in delovanja kompetenčnih centrov za ra-
zvoj kadrov za obdobje 2010–2013, ki ga je 

avgusta 2010 razpisal Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
Sklad je januarja 2011 objavil sklep o pre-
jemnikih sredstev, eden od sedmih sofi-
nanciranih projektov pa je bil tudi projekt 
Kompetenčni center kemijske industrije 
– KoCKE, in sicer v znesku 464.216 evrov.

Omiliti primanjkljaj kompetenc
Partnerji v projektu KoCKE (20 panožnih 
podjetij in tri podporne inštitucije) so člani 
pilotne skupine, ki celotni panogi utira pot 
na tem področju. V panogo poleg kemijske 
industrije, ki je že sama po sebi zelo raznoli-
ka, sodijo še proizvajalci izdelkov iz plastič-
nih mas in gume ter farmacevtska industrija. 
Z nadgradnjo znanj zaposlenih na različnih 

Mnenja nekaterih partnerjev v projektu KoCKE
unitplast – znanja ni nikoli dovolj: Izo-
braževanje in usposabljanje delavcev je 
za rast podjetja izjemno pomembno, če-
sar se zavedajo tudi v podjetju Unitplast. 
Delavce izobražujejo na vseh področjih, 
pošiljajo pa jih tudi na zunanja izobraže-
vanja. Na leto namenijo za izobraževanje 
približno 30 tisoč evrov, zato so bili zelo 
veseli sodelovanja v projektu KoCKE, ki 
jim ob prihranku sredstev omogoča do-
datna izobraževanja. V Unitplastu z vese-
ljem pošiljajo zaposlene na organizirana 

usposabljanja, saj dobijo veliko znanja in 
uporabnih informacij. »Predvsem pa smo 
veseli sodelovanja in druženja s partnerji, 
saj prihaja do koristnih izmenjav izkušenj 
in informacij. Upamo, da bo center delo-
val še vrsto let, saj je za nas vir znanja in 
tudi sodelovanja s 'konkurenti',« poudar-
jajo v Unitplastu.
melamin – sodelovanje pri usposablja-
nju: Kot člani ZKI so v Melaminu z zado-
voljstvom dejavno pristopili k projektu 
KoCKE. Projekt jim je omogočil sodelo-

vanje pri strokovnem usposabljanju na 
tematskih področjih, ki jih potrebujejo za 
delo v podjetju, želijo pa si, da bi se pro-
jekt nadaljeval še v prihodnjem letu.
tkk srpenica – več izobraževanj: V TKK 
Srpenica s pomočjo projekta KoCKE pri 
usposabljanjih v zadnjih dveh letih prido-
bivajo nova strokovna znanja z različnih 
kemijskih področij, krepijo prodajne 
veščine in znanje jezikov. Projekt KoCKE 
jim je omogočil večje število dodatnih 
usposabljanj, ki jih sicer ne bi izvedli.
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Udeleženci usposabljanja Lastnosti in pre-
gled izbranih polimerov v Ljubljani

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne 
prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.2 
prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za kon-
kurenčnost in zaposljivost.

Gojimo strast do znanja,  
spodbujamo napredek!

http://kocke.gzs.si
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Spoznavno »vizitkanje« na 1. vrhu kemijske industrije z naslovom Fuzija dobre energije, ki 
je bil 15. maja 2012 na Brdu pri Kranju in ga je obiskalo približno 300 udeležencev

ravneh delovnih mest želi partnerstvo izbolj-
šati organizacijske in tehnološke procese 
ter pospešiti nastajanje novih tehnologij 
in izdelkov. Gre za dolgoročen in postopen 
proces, ki zagotovo vodi v boljšo usposoblje-
nost, to pa je eden od glavnih pogojev za večjo 
produktivnost, kakovost in inovativnost. 
Rezultat tega bodo izboljšani in novi izdelki, 
zanimivi za kupce in hkrati izdelani skladno 
z načeli odgovornega ravnanja, trajnostne 
rabe virov in kemijske varnosti. 

To naj bi vključenim podjetjem zagoto-
vilo večjo dolgoročno konkurenčnost in 
tržni uspeh. Popis in sistematična ureditev 
kompetenc ter njihova poznejša umestitev 
v okvir nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
bodo imeli pozitiven vpliv tudi na zapo-
sljivost, zadovoljstvo in socialni položaj 
zaposlenih s takšnimi znanji.

Partnerstvo želi zlasti krepiti kompetence 
za inovativno razmišljanje in delovanje ter 
vodstvene sposobnosti. Na ravni poklic-
ne in srednje strokovne izobrazbe imajo 
zaposleni zaradi pomanjkanja ustreznih 
kadrov pogosto drugačno osnovno usme-
ritev, kot jo panoga potrebuje, in se morajo 
prekvalificirati, prilagojenih programov, 
ki bi zadostili tem potrebam, pa za zdaj ni.

GZDBK – ustvarjanje poslovnih 
priložnosti za jutri
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine (GZDBK) je nosilni partner pro-
jekta KoCKE, sodelovanje pri projektu pa 
je prepoznala kot možnost za spodbuja-
nje izmenjave znanja in prenosa dobrih 
praks, ki prinašata stroškovno učinkovit 
izobraževalni proces, kakršen bo dvignil 
kakovost kadrov in s tem pripomogel k 
večji konkurenčnosti podjetij panoge. 
Hkrati to pomeni pridobitev kakovostne-
ga kadra v panogi, ki v regiji ustvari največ 
prihodkov, posledično pa povečanje kon-
kurenčnosti gospodarstva in dolgoročno 
rast, kar se sklada s poslanstvom GZDBK, 
to je ustvarjanje poslovnih priložnosti 
za jutri.

ZKI – prava kemija se začne pri 
ljudeh
Drugi nosilni partner projekta KoCKE je 
Združenje kemijske industrije (ZKI). To 
je panožno strokovno združenje, ki deluje 
kot avtonomna enota v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, v njem pa člani 
uveljavljajo svoje specifične interese. V 
okviru ZKI trenutno deluje osem sekcij 
oziroma delovnih skupin, ki obravnavajo 
specifična vprašanja. Ena od teh je tudi 
sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski 
industriji, v okviru katere se je porodila 
ideja o projektu KoCKE. Člani sekcije so 
namreč ugotovili, da bo razpoložljivost 
kadrov z novimi, sodobnimi znanji eden 
ključnih dejavnikov za ohranitev in nad-
graditev konkurenčnosti te panoge. ZKI 
vodi projekt KoCKE s strokovnega vidika.


