
                                                                                                                                        
 

IEE BUILD UP Skills Slovenija 
sistemska podpora vseživljenjskemu učenju izvajalcev skoraj ničenergijskih hiš 

 
 

Vabilo na zaključno konferenco 
 
 

Potrditev slovenskega načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič 
energijskih gradenj in prenov do leta 2020 

 
 

petek, 19. aprila 2013, od 10.00 do 13.00 ure 
 

dvorana 3 - Urška, Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana 
 
IZZIV 
 
Ker bomo po letu 2020 v skladu z evropsko zakonodajo lahko gradili le še skoraj nič energijske stavbe, se moramo 
zato primerno usposobiti tudi na strani izvajalcev gradenj in prenov, saj bo poleg novogradenj potrebno energijsko 
prenoviti tudi 38.000.000 m2 obstoječih stavb. Izziv je precej velik, saj je analiza pokazala, da bomo morali v Sloveniji 
do leta 2020 za to postoriti še marsikaj tako na področju formalnega kot neformalnega izobraževanja, izpopolnjevanja 
in usposabljanja.  
 
Na področju formalnega izobraževanja bo potrebno prenoviti obstoječe in izoblikovati nove izobraževalne programe, v 
odprti del izobraževalnih programov bo potrebno vključiti dodatne vsebine, prenoviti mojstrske in delovodske izpite ter 
usposobiti učitelje v procesu praktičnega izobraževanja. 
 
V okviru neformalnega izobraževanja bo potrebno (do)usposobiti 5000 do 6000 delavcev različnih profilov. 
 
Za področje neformalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja smo na podlagi analize stanja na trgu in 
ugotovljenih prednosti rednega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter dobre prakse neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja razvili model, ki po našem mnenju zagotavlja preglednost nad izvajalci, vsebinami in 
metodami dela ter pridobljenim znanjem udeležencev. 
 
Model, ki smo ga v obliki »Načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih stavb do leta 2020« 
prvič predstavili na sejmu DOM v Ljubljani in ponovno na sejmu Megra v Gornji Radgoni, temelji na treh nivojih, ki se 
izvajajo kot vsebinski moduli in pod-moduli, in v okviru sedmih sklopov aktivnosti vključuje vse dosedanje skupine 
izvajalcev neformalnega izobraževanja na tem področju. Načrt je naletel na pozitiven odziv poslušalcev, pretežno 
predstavnikov izvajalcev. 
 



                                                                                                                                        
 

Načrt je predstavljen skupaj s povzetki analize v novičniku št. 1, ki je objavljen tukaj. 
 
Vabimo vas k izpolnitvi vprašalnika o pomembnosti, izvedljivosti in sodelovanju pri izvedbi časovnega načrta, ki je 
objavljen tukaj. 
 
Ker pa je za uspešno implementacijo načrta v prakso potrebna zelo široka podpora načrtu tako s strani 
države in vseh možnih izvajalcev tega načrta kot tudi s strani izvajalcev, katerim je načrt pravzaprav 
namenjen, se v zaključni fazi projekta obračamo na vse te s ciljem pridobiti izkaz podpore načrtu. 
 
Vabimo vas k podpisu Izjave o podpori, ki je objavljena tukaj. 
 
 
PROGRAM zaključne konference BUILD UP Skills Slovenija 
 

 Predstavitev povzetka načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih stavb do leta 2020 

 Razprava s ključnimi akterji s področja gradbeništva, energetike, izobraževanja ter usposabljanja in predstavniki 
države 

 Pridobivanje pisnih izkazov podpore načrtu 
 
Brezplačne vstopnice 
Udeleženci konference ob prihodu na recepcijo sejma (v “jurčku”) navedete, da ste udeleženci našega dogodka v 
dvorani Urška 3 in prejmete brezplačne vstopnice. 
 
 
ORGANIZATORJI 
 
Strokovno delavnico organizira konzorcij projekta IEE BUILD UP Skills Slovenija, ki ga sestavljajo: Gradbeni inštitut ZRMK - vodilni partner 
(ZRMK), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Slovenski gradbeni grozd-GIZ, (SGG), Center za poklicno izobraževanje (CPI), Šolski 
center Novo mesto (ŠCNM), Inženirska zbornica Slovenije (IZS). 
Več o projektu IEE BUILD UP Skills Slovenija lahko najdete na spletni strani: http://buildupskills.si/ ter se priključite zaiteresiranim na:  
http://platforma.buildupskills.si/. 

Pregled dela v 30 evropskih državah vam je na voljo na povezavi: http://www.buildupskills.eu/. 

 

 

    
 
 

http://buildupskills.si/wp-content/uploads/2013/03/e-novice_februar-2013_low-res.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1fcezTrVBrkKSXfeOkbRoDATSPMVMdP8zg14wRQnvt0Q/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1b2onlmkjtG1X6_fMvllR7LptKuDIo8OJJVmr0OAD5z0/viewform?pli=1
http://buildupskills.si/
http://platforma.buildupskills.si/
http://www.buildupskills.eu/

