KOMPETENČNI
CENTER ZA
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PROJEKT SO OMOGOČILI:

ZA KAKOVOST
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UVAJA SMERNICE
TRAJANJE PROJEKTA: 2019- 2022

GLAVNI CILJI
PROJEKTA
Vzpostaviti KOC Turizem II za
kontinuiteto rezultatov KOC
Turizem

Revidirati in nadgraditi

kompetenčni model za področje
turizma

Oblikovati tri trajne programe
strokovnih usposabljanja

zaposlenih v turizmu z najmanj
1908 vključitev v 2020 in 2021

Novelirati in nadgraditi program
usposabljanj predhodnega KOC
Vzpostaviti nov trajni program
e-usposabljanj

Krepiti delovanje nacionalnega

trening centra za turizem (Zavod
SEIC)

Oblikovati pobude za

spremembo ali dopolnitev
poklicnih standardov,

izobraževalnih programov ter
NPK na področju gostinstva,
hotelirstva ter turizma.

REZULTATI
PROJEKTA
"V partnerstvu KOC
Turizem se zavedamo
pomena spodbude in
podpore zaposlenim
pri razvijanju
kompetenc in
ustvarjanju novih
kompetenc glede na
potrebe po novih
poklicih znotraj
turizma. Razvite
kompetence bodo
zaposlenim omogočale
vse večjo učinkovitost
pri delu z vse bolj
zahtevnimi strankami,
ob vse večji
konkurenci, ob pojavu
novih tehnologij in v
težjih razmerah na
trgu dela in v
gospodarstvu."

Revidiran in nadgrajeni model

kompetenc za področje turizma;
implementiran v 15 podjetjih

Noveliran program usposabljanj
za zaposlene s poudarkom na
e-usposabljanjih

V usposabljanja vključenih več
kot 1000 zaposlenih v
partnerskih podjetjih

Več kot 1.900 posameznih

vključitev v usposabljanja
zaposlenih

Okrepljeno sodelovanje z

Zavodom SEIC (nacionalni
trening center za turizem

potrjen s strani KOC), ki je edina
kompetentna in s KOC

kompatibilna inštitucija v

Sloveniji z več kot 150 razvitimi
programi usposabljanj in

specializiranimi online programi
za hotelirstvo in turizem

20 KLJUČNIH
KOMPETENC
USPOSABLJANJ V
PROJEKTU

11. Obvladovanje stresa in
sprememb
12. Strokovna znanja s področja
strežbe
13. Kreativno razmišljanje za

1. Mentorske veščine

področju kulinarike
15. Obvladovanje in

2. Motiviranje
3. Kreativno razmišljanje za
oblikovanje storitev doživetij v
kulinariki, hotelih, velnesih,
igralnicah
4. Prijaznost in gostoljubnost
ter usmerjenost h gostu
zaposlenih v turizmu
5. Kompetence za
zagotavljanje zadovoljstva
gostov
6. Odnos z zaposlenimi
7. Strokovna komunikacija v
slovenskem jeziku
8. Raziskovalno razvojne
kompetence s poudarkom na
avtomatizaciji in robotizaciji
9. Uvajanje sprememb
10. Vodstvene kompetence,
opolnomočenje vodij zraslih iz
vrst sodelavcev

oblikovanje doživetij v kulinariki
14. Storkovna znanja na

organizacija procesov
16. Kompetence na področju
kulinarike za 5* doživetja
17. Komunikacija v gostinstvu
za tujce
18. Komunikacija v tujih jezikih
19. Digitalizacija in uvajanje
sodobnih IKT v različne procese
v hotelirstvu in gostinstvu
20. Digitalno trženje

PARTNERJI
KONZORCIJA
KOC TURIZEM II

BELVEDERE hoteli in turizem

GDA Podjetje za gostinstvo in
turizem

TJs, turistična agencija

MEDIA LAB, trgovina in storitve
EMAZING, napredne rešitve

SAVA TURIZEM– prijavitelj,

2DOM, informacijsko podprte

projektna pisarna

poslovne rešitve

ZALOŽBA FORUM MEDIA–

5 START, družba za hotelirstvo

projektna pisarna

in turizem

Hoteli Bernardin

JR, podjetje za gostinstvo,

Istrabenz Turizem

turizem in storitve

HIT

VERANO, trgovina in storitve

Hotel Sava Rogaška

ePRVAK, trženjsko svetovanje

Turistično gostinska zbornica

ROS, proizvodnja, servis in

Slovenije

trgovina

ADRIA Turistično podjetje

HOTEL LEONARDO, gostinstvo,

JAZ IN BOŽO gostinstvo in

cementninarstvo, prevozništvo

turizem

FURLAN TECH, najem

Mladinska knjiga založba

avtomobilov
iHotel

Flexyteam

www.kocturizem.eu

@

urska.irsic@zfm.si

