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0. UVODNO POJASNILO k nastajanju načrta izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja izvajalskega kadra na področju nizkoenergijske gradnje 
 

Pričujoči dokument je prvi osnutek Road Mapa, ki ga je pripravil konzorcij partnerjev na projektu 
Build up Skills Slovenia. Upoštevane so vsebine iz dosedanjih dokumentov in razprav, ter 
ugotovitve na podlagi “Status quo” poročila. Pri branju tega osnutka naj bralec upošteva dejstvo, 
da je dokument v nastajanju in da tako terminologija kot vsebina nista dokončno definirani. 
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1. UVOD 

 

Evropska unija je v okviru iniciative BUILD UP Skills podprla pripravo programa in časovnega načrta 
usposabljanja izvajalskega kadra za skoraj nič energijsko gradnjo v 30 državah EU. Konzorcij projekta 
IEE BUILD UP Skills Slovenija, v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni 
grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno 
izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s preko 30 podpornimi inštitucijami (ministrstva, 
izobraževalne inštitucije, stroka, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena 
industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne institucije, 
nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) trenutno pripravlja pregled potreb in časovni načrt na 
področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra (www.buildupskills.si). 
 
 
 
 
 

 
 
Slika 1. Časovni načrt za boljšo usposobljenost izvajalskega kadra na področju skoraj nič energijske 
gradnje in prenove stavbe je plod povezovanje treh strok; gradbenega sektorja, sektorja učinkovite 
rabe energije in področja izobraževanja in usposabljanja. 
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Cilji 20-20-20 do 2020 

Slovenija se je v duhu evropske celovite podnebne in energetske politike pridružila ciljem EU (20-20-
20 do 2020) glede 20% izboljšanja energetske učinkovitosti, 20% povečevanja deleža obnovljivih virov 
in 20% znižanja emisij toplogrednih plinov. Podnebno energetska politika EU je leta 2009 dobila na 
evropski ravni tudi zakonsko podlago v Podnebno energetskem svežnju ukrepov, ki za države članice 
predvideva štiri skupine obveznosti: 

– Prenoviti je treba shemo za trgovanje z emisijami. 

– Na področjih, ki niso zajeta v shemo trgovanja z emisijami, (sem sodijo 
gospodinjstva, gradbeništvo, promet, kmetijstvo in odpadki), morajo države članice 
EU prevzeti breme zmanjševanje emisij glede na višino svojega družbenega 
bruto proizvoda (vsaka država EU ima zakonsko določeno dovoljeno povečanje oz. 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za največ 20 % v 2013-2020 glede na leto 
2005, Slovenija sme na primer povečati izpuste za največ 4%). 

– Države članice morajo doseči zanje predpisane deleže obnovljivih virov energije v 
celotni porabi energije, ki jih uvaja Direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih virov 
(za Slovenijo EU zakonodaja zahteva povečanje deleža obnovljivih virov v končni 
porabi energije v 2020 na 25%, medtem ko je v referenčnem letu 2005 je ta delež pri 
nas znašal 16%) 

– Vzpostaviti je treba nov pravni okvir za zajemanje in podzemno skladiščenje ogljika. 

Zavezujoči cilji podnebno energetskega paketa temeljijo na evropski zakonodaji, ki jo države članice 
prenašajo v svoj pravni red: 
 

– Direktiva EU – EPBD (2002/91/EC) o energetski učinkovitosti stavb (razveljavljena)  

– Direktiva EU - EPBD Recast  (2010/31/EU) – prenovljena direktiva o energetski 
učinkovitosti stavb 

– Direktiva EU o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah - ESD 
(2006/32/ES), kjer je predvideno doseganje 9% prihranka končne energije v obdobju 
2008-2016 (2% že do 2010) (razveljavljena) 

– Direktiva EU – EE (2012/27/EU) o energetski učinkovitosti, kjer je predvidena en. 
prenova 3% stavb v lasti javne uprave letno 

– Direktiva EU - RES (2009/28/EC) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(4/2009), ki navaja nacionalni splošni delež OVE v končni porabi energije v 2020 – za 
Slovenijo: 25% (2005- 16%) 

Stavbe imajo v podnebno energetskem paketu pomembno vlogo. Raba energije v stavbah predstavlja 
okoli 40% porabe celotne končne energije v EU in s tem pogojuje nastanek 36 % emisij CO2. Pretežni 
del te energije se porablja za zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev ter pripravo tople 
vode v stavbah. Zato je naloga države zagotoviti visoko energijsko učinkovitost novogradenj po načelu 
skoraj nič energijske hiše in hkrati spodbuditi prenovo obstoječih objektov. Analize kažejo, da je 
mogoče v stavbah z ekonomsko upravičenimi ukrepi prihraniti okoli 22% energije. Ti ukrepi obsegajo 
predvsem s strožje zahteve glede toplotnih lastnosti ovoja stavb, energetsko učinkovitejše sisteme za 
ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo prostorov ter izkoriščanje 
obnovljivih virov energije v stavbah. 
 

Skoraj nič energijske hiše (NZEB) 

Po prenovljeni Direktivi  EU o energetski učinkovitosti stavb – EPBD prenovitev (31/EU/2010) moramo 
tudi pri nas vzpostaviti sistem, po katerem bodo postopoma, do leta 2020, vse novogradnje ustrezale 
merilom skoraj nič energijske stavbe, že do leta 2018 mora biti enaka zahteva vzpostavljena za javne 
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stavbe. Prenova obstoječih stavb naj, kolikor je tehnično možno, sledi omenjenim načelom. V praksi to 
pomeni, da bodo morale stavbe za svoje delovanje porabiti čim manj energije, za pokrivanje potreb pa 
uporabljati čim bolj energijsko učinkovite tehnologije in kar največ obnovljivih virov. Nacionalna 
definicija skoraj nič energijske hiše je konec leta 2012 sicer še v pripravi, vendar bo sledila opisanemu 
vodilu. 

vlaganja v
OVE v bližini

OTREBNA ENERGIJA DOVEDENA ENERGIJA ODDANA ENERGIJA TRAJNOSTNA OMREŽJA

zmanjšanje 

energijskih potreb

potrebna energija

energija iz OVE 

proizvedena na 

stavbi ali v bližini

raba 

konvencionalnih 

virov energije

oddana energija iz 

OVE na lokaciji

trajnostna omrežja, 

zelena elektrika

Princip skoraj nič energijske stavbe po EPBD prenovitev

 
Slika 2. Koncept skoraj nič energijske stavbe kot ga uvaja prenovljena direktiva EPBD. 
 

 
Slika 3. Časovni prikaz zaostrovanja zakonodaje o energetski učinkovitosti stavb, s pogledom naprej 
do leta 2020. 
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Drugi akcijski načrt za energijsko učinkovitost AN URE 2 2011-2016 

Drugi nacionalni akcijski načrt za energijsko učinkovitost 2011-2016 (AN URE 2), je predvidel vrsto 
ukrepov, s katerimi bomo tudi na področju stavb prispevali k doseganju ciljev podnebno energetskega 
paketa1: 
Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih 
stavb: V obdobju od 2010 do vključno leta 2016 so načrtovane finančne spodbude (subvencije in 
ugodna posojila) za celovito energijsko prenovo 3,7 mio m2stanovanjskih površin v enostanovanjskih 
in 1,2 mio m2 v večstanovanjskih stavbah ter zgrajenih 0,2 mio m2 nizkoenergijskih oz. pasivnih 
stanovanjskih stavb, ki jih lahko prištevamo v okvir obveznosti skoraj nič energijskih novogradenj. 
Načrtovani obseg energijsko obnovljenih stavb predstavlja 8 % površin celotnega stavbnega fonda v 
letu 2010, novozgrajene stavbe skoraj nič energije zahtevnosti pa 3-odstotni prirast površin v obdobju 
2011 - 2016. 
Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme – stanovanjske stavbe: V 
obdobju od 2010 do vključno leta 2016 je ob pomoči finančnih spodbud (subvencije in ugodna 
posojila) načrtovana zamenjava obstoječih kotlov s 14.000 sodobnimi plinskimi kotli, 11.000 toplotnimi 
črpalkami ter 29.000 sodobnimi kotli na lesno biomaso. Predvideni obseg zamenjave kotlov 
predstavlja 12 % obstoječih kotlov v letu 2010. Poleg tega je predvidena namestitev dodatnih 134.000 
m2 sprejemnikov sončne energije, kar predstavlja 90% povečanje površine nameščenih sistemov 
glede na leto 2010.  
Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju 
ter znatno povečanje obsega proizvodnje energije iz OVE in soproizvodnje toplote in električne 
energije (SPTE): Predvidene so finančne spodbude v obliki ugodnih posojil za širok nabor ukrepov 
(postavitev ogrevalnega sistema na biomaso, sonce ali geotermalno energijo, postavitev enote SPTE, 
postavitev enote za proizvodnjo električne energije iz OVE, rekonstrukcijo ali zamenjavo ogrevalnih, 
hladilnih in prezračevalnih sistemov, obnovo razsvetljave, energijsko prenovo obstoječih objektov, 
gradnjo novih objektov v nizkoenergijski oz. pasivni tehnologiji) ter električna in hibridna vozila. 
Zelena javna naročila – javni sektor: Predvidena je uvedba Uredbe o zelenem javnem naročanju 
(sprejete 2011), ki posega tudi na področje načrtovanja zelenih novogradenj v javnem sektorju, 
investicijskega in rednega vzdrževanja javnih stavb (npr.: razsvetljava v objektih, klimatizacija, 
prezračevanje, ogrevanje in pisarniška oprema, rekonstrukcijah stavb manjšega obsega) v skladu z 
načeli energijske učinkovitosti, uporabe OVE ter trajnostne izbire komponent. 
Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem 
sektorju: Predvidene so subvencije iz kohezijskih sredstev namenjene energetski sanaciji ter gradnji 
nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem sektorju. Finančne spodbude so namenjene tako celoviti 
sanaciji kot menjavi posameznega elementa (npr. stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema, notranje 
razsvetljave), še posebej je zaželena celovita energijska prenova javnih stavb z vgradnjo naprav za 
izrabo OVE. Spodbude bodo namenjene javnim stavbam v lasti občin (vrtci, šole, domovi za ostarele, 
zdravstveni domove, upravne stavbe in druge javne stavbe), bolnišnicam, javnim ustanovam s 
področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, srednjim šolah, stavbam državne uprave. 
Predvideno je tudi spodbujanje razvoja energijskega pogodbeništva za realizacijo projektov URE in 
OVE v javnih stavbah kot tudi podpora za črpanje posojil mednarodnih finančnih institucij (npr. EIB) ter 
za koriščenje sredstev za pripravo projektov (ELENA). Posebno vlogo bodo v javnem sektorju imeli 
tudi demonstracijski projekti. 
 

Potenciali za nizkoenergijsko novogradnjo in prenovo stavb 

V Sloveniji je glede na površino obstoječih stavb stanovanjski sektor prevladujoč v primerjavi z 
nestanovanjskim. Po podatkih iz Registra nepremičnin RS (REN 2009) [4] imamo prevladujoče število 
družinskih hiš z enim ali dvema stanovanjema, medtem ko predstavlja število stanovanj   v družinskih 
hišah okoli 62%  vsega obstoječega stanovanjskega fonda, oz. 38% stanovanj se nahaja v 
večstanovanjskih hišah. Dobrih 29% družinskih hiš sodi v obdobje pred 1980 in v energijskem smislu 

                                                 
1Drugi nacionalni akcijski načrt za energijsko učinkovitost 2011-2016 (AN URE 2) 
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še niso bile prenovljene, nadaljnjih 26% obstoječih družinskih hiš je bilo že delno energijsko 
posodobljenih. Podobno velja za večstanovanjske stavbe (23% brez kakršnekoli prenove, 28% delno 
prenovljeno). 
 
 
 
 
Tabela 1. Stanje stavb, stanovanj in uporabne površine stanovanjskih stavb v Sloveniji (Vir: REN 
2009, in IEE TABULA2)  

Enodružinske hiše  
(1 ali 2 stanovanji) 

Večstanovanske 
hiše Skupaj 

Stavbe (število) 493.283 25.315 518.598 

Stanovanja (število) 526.825 325.868 852.693 
Uporabna površina  
Au (1000 m2)  50.349 16.814 67.163 
 
 

Slovenia
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Slika 4. Tipizacija stavb v Sloveniji ter potencialne podskupine stavb za skorajšnjo prenovo. (Vir: IEE 
TABULA) 
 
 
                                                 
2 IEE TABULA  - Typology Approach for Building Stock Energy, sofinancerji: EC pogodba št.  EIE/09/864/SI2.528393, MG 
pogodba št. GI-ZRMK-10-11-9620-3-IŽ; izvajalci: koordinator IWU, slovenski partner GI ZRMK, (2009-2012), (dostopno na: 
http://www.building-typology.eu/, 10. junij 2012) 
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Tabela 2. Zastopanost obstoječih stavb v posameznih kategorijah glede na leto izgradnje, arhitekturno 
obliko stavb, stanovanj in uporabne površine stanovanjskih stavb v Sloveniji (Vir: REN 2009, in IEE 
TABULA)  
 

 
 

Gradnja skoraj nič energijskih hiš in energijsko učinkovita prenova obstoječih stavb ter uporaba 
obnovljivih virov na stavbi je ena od pomembnih priložnosti za oživitev gradbenega sektorja v 
Sloveniji. Slovenski gradbeni sektor se bo moral čim prej in na vseh ravneh, še posebej pa na strani 
izvajalcev gradbenih in obrtniških del, ustrezno usposobiti, da bo lahko kakovostno izvajal v strateških 
dokumentih začrtane programe nizkoenergijske gradnje in prenove in ob tem izkoristil sredstva, ki jih 
pri nas in v EU namenjamo za spodbudo tovrstnih naložb.  
 

Boljša usposobljenost izvajalcev na področju URE in OVE 

Direktive v nadaljevanju OVE, EE in EPBD posegajo na področje boljše usposobljenost izvajalcev 
ukrepov URE in OVE.  

• Direktiva o spodbujanju OVE (2009/28/ES)  - 14. člen zahteva sistem certificiranja ali 
kvalificiranja za inštalaterje OVE tehnologij - inštalaterje kotlov in peči na biomaso,  
toplotnih črpalk, plitvih geotermalnih sistemov,  
solarnih termalnih naprav in solarnih fotovoltaičnih naprav.  

• Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) - EE– predvideva uvedbo sheme 
certificiranja in usposabljanja za izvajalce energetskih storitev, energetskih pregledov, 
dobaviteljev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno z monterji 
elementov stavb (ovoja in sistemov) po EPBD 

• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb - EPBD prenovitev (31/2010/EU) – predvideva 
usposabljanje izdelovalcev izkaznic in preglednikov klimatskih sistemov. 
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Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je konec leta 2012 pripravilo osnutek pravilnika za certificiranje 
inštalaterjev s področja OVE Direktive, ki podaja tudi celovit vsebinski program usposabljanja.  

Sočasno poteka pri nas tudi priprava poklicnih standardov za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
stavbah še v pripravi (monter PV sistemov, inštalater toplotnih sistemov, monter solarnih sistemov, 
energetski menedžer). 

 

Učinki krize na delovno silo v gradbeništvu 

Statistični podatki SURS kažejo3 na 35% upad števila izdanih gradbenih dovoljenj v obdobju od 2008, 
ko je bila gradbena dejavnost na vrhuncu, do 2011, posledično beležimo tudi hkratni padec števila 
zaposlenih za 21% v enakem obdobju. Zavod za zaposlovanje (ZRSZ) navaja4, da je bilo v letu 2011 
zaposlenih v gradbeništvu približno toliko oseb (70.000) kot leta 2006, medtem ko je na višku 
konjunkture, v letu 2008, panoga zaposlovala kar 88.000 oseb. V letu 2011 je delež zaposlenih v 
gradbeništvu znašal 8,4% v skupni zaposlenosti (10,1% v 2008). Za najpogostejšega brezposelnega v 
gradbeništvu je značilna starost okoli 45 let in podpovprečna izobrazba. Delavci, ki so izgubili 
zaposlitev, seboj odnašajo tudi vrsto znanj in delovnih veščin, ki so jih pridobili tekom vseživljenjskega 
učenja. 

Trenutno poteka prestrukturiranje gradbenega sektorja. Po podatkih ZRSZ so lahko v letu 2011 prvič 
znova zaznali trend naraščajočega števila potreb po delavcih v gradbeništvu, vendar je značilno, da 
delavce iščejo manjši delodajalci za dela v tujini. Prevladujejo (v 80%) razpisana delovna mesta za 
določen čas, najpogosteje za 6 mesecev. Ocene kažejo, da je bilo v letu 2011 kar 76% razpisanih 
delovnih mest v gradbeništvu potencialno povezanih z energijsko učinkovito gradnjo in prenovo (le 
45% v letu 2008). Obetavna je tudi ugotovitev, da se je povpraševanje po delavcih prevesilo od 
prevladujočega povpraševanja po delavcih brez kvalifikacij (v 2008) k tistim, ki imajo končano srednjo 
poklicno šolo. Vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja se vsako leto zmanjšuje, kar 
posledično pomeni, da bomo tudi v prihodnje potrebovali velik del delavcev iz tujine. Pri nas tuji 
delavci skoraj izključno prihajajo iz področja bivših jugoslovanskih republik, približno polovica jih 
prihaja iz BIH.  
 

 
 
Slika 5. Povpraševanje po delavcih v gradbeništvu na področju nizkoenergijske gradnje (Vir: ZRSZ in 
CPI). 

                                                 
3 SURS, 2011 
4 Gradbeništvo v času krize, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, oktober 2011 
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Usposabljanje za boljšo nZEB usposobljenost 

Analize v EU kažejo, da so na trgu potrebne tehnologije več ali manj dostopne že sedaj, specializirani 
načrtovalci vedno bolj obvladujejo načrtovanje zelo nizko energijskih stavb, šibko stran pa predstavlja 
kakovostna izvedba tovrstni objektov. Zato je v zadnjem času velik poudarek na usposabljanju 
izvajalskega kadra, ki na gradbišču izvaja gradbena in še posebej zaključna gradbena dela (fasade, 
montažo stavbnega pohištva, suhomontažna dela, talne in stenske obloge, slikopleskarska dela, 
vgradnjo strojnih inštalacij, elektroinštalacij in druga dela povezana z energijsko učinkovitostjo). 

Podobno kot v tujini se tudi pri nas za omenjena dela delavci lahko usposobijo v okviru sistema 
formalnega poklicnega izobraževanja ali pa v okviru sistema certificiranja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. Vezni člen predstavljajo poklicni standardi, ki pa so za nekatere zelo aktualne poklice s 
področja URE in OVE v stavbah še v pripravi (monter PV sistemov, inštalater toplotnih sistemov, 
monter solarnih sistemov, energetski menedžer).  Usposabljanje strokovnjakov za te poklice zahteva 
tudi nekaj drugih evropskih direktiv s področja energijske učinkovitosti ter rabe OVE. Posebno 
področje usposabljanja predstavlja neformalno usposabljanje, ki je zlasti pri starejših delavcih ključni 
element vseživljenjskega učenja. 

 

Pomembni elementi usposabljanja v prihodnje: 

 Izvajalci skoraj nič energijskih stavb bodo v prihodnje vse bolj interdisciplinarni, vsaj 
informativno bodo morali poznati tudi druga področja dela, 

 razvijati bodo morali komunikacijske veščine, znanje jezikov in informacijske tehnologije, 
 potrebne bodo nove, praktične oblike usposabljanja, ob delu, na konkretnih primerih, prednost 

bo imelo krakotrajno, a večkratni usposabljanje, za zaposlene brezplačno, 
 vzpostaviti je treba certifikatni sistem za vrednotenje tudi neformalnega usposabljanja, kot 

ključnega dela vseživljenjskega učenja, 
 vzpostaviti je treba celovit sistem za zagotavljanje kakovosti graditve skoraj nič energijskih hiš, 

kjer se na podlagi protokola usposobitve stavbe (angl. »commissioning«) podrobno opredelijo 
elementi kakovosti posameznega poklica. 

 

Potrebe po usposabljanju izvajalcev nZEB 

Letno število delavcev, ki potrebujejo 
usposabljanje za nZEB

Novo zaposleni  delavci

prihajajo…

iz šol

mladi z 
začetno 
poklicno 
izobrazbo

iz drugih 
sektorjev

ali 

od drugih 
delodajalcev

iz tujine

(ex. YU, BiH…)

že 
zaposleni

toda

ne 
specializirani 

oz. 
usposobljeni 
za izvedbo 

nZEB
tehnologij

 
 
Slika.6. Struktura trga delovne sile za oceno potreb po usposabljanju izvajalcev nZEB. 
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Letno število delavcev, ki potrebujejo usposabljanje, lahko ocenimo na podlagi ovrednotenja 
zaposlenih oseb, ki so na trgu delovanje sile že dlje časa, pa zato niso ustrezno usposobljene glede 
nZEB tem. Nadalje je za oceno usposabljanj pomembno ovrednotiti število novih zaposlenih, ki pridejo 
neposredno iz šol, zanje smo predpostavili, da potrebujejo nekaj dodatnega usposabljanja, glede na 
ugotovitev o 15% zastopanosti URE in OVE tem v kurikulih. Velik del predstavljajo tudi delavci iz 
tujine.  
 
Ocena letnega števila potreb po usposabljanju je bila narejena na podlagi navzkrižnega preverjanja 
potreb; (a) izhajajoč iz v AN URE 2, 2011-2016 predvidenega letnega obsega subvencioniranih 
ukrepov URE in OVE v stanovanjskem in storitvenem sektorju; (b) izhajajoč iz razvida področij dela in 
zaposlenih v obrtnih obratih in preostalih večjih gradbenih podjetjih in (c) na podlagi pregleda trga 
delovne sile in strukture delavcev po izvoru.  
 
Tabela 3. Ocene potreb po usposabljanju delavcev na podorčju skoraj nič energijske novogradnje in 
prenove ter izrave obnovljivih virov. 
 

Referenčno obdobje 
podatka 

Potrebe po 
usposabljanju 
delavcev / leto Podlaga za oceno Vir: 

letno (2011-2016) 5458 
a) Ocena na podlagi AN 

URE 2 
Status Quo 
stran 83 

letno (2011) 6023 

b) Ocena na podlagi 
statistike OZS o 
aktivnosti zaposlenih v 
obrtnih obratih v 
gradbenem sektorju 

Status Quo 
stran 78 

letno (2011-2020) 4810 do 5770 

c) Ocena na podlagi izvora 
delavcev, ki stopajo na 
trg delovne sile na nZEB 
področju (upoštevaje 
rastoče potrebe do 2020)

 
Status Quo 
stran 84, 85 

 
Pregled potreb po posameznih kvalifikacijah v okviru potreb po usposabljanju je ocenjen na dva 
načina: (a) na podlagi predvidenih ukrepov v AN URE 2 2011-2016 in ocene potrebnega profila 
izvajalskega kadra (4175 gradbenih izvajalcev, 757 inštalaterjev in 526 PV inštalaterjev in (b) na 
osnovi potreb po delavcih v gradbeništvu (Vir. ZRSZ).  
 
 
 
Tabela 4. Potrebe po posameznih kavalifikacijah v okviru potreb po usposabljanju za nZEB.  
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Tabela 5.. 10 najpogostejše iskanih poklicev v gradbenem sektorju, 

 
 
 

Časovna dinamika potreb po usposabljanju izvajalskega kadra za nZEB v Sloveniji je prikazana v 
spodnji tabeli in na diagramih v nadaljevanju. Sočasno je prikazan tudi preliminarni scenarij možnih 
načinov formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pokrivanje potreb po boljši 
strokovni usposobljenosti. 
 
 
Tabela 6.: Ocena letnega števila potreb po usposabljanju za izvajalce nZEB. 
 

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

letne potrebe po usposabljanju obstoječih delavcev 1950 1950 1950 2060 2180 2300 2420 2540 2660 

letne potrebe po usposabljanju delavcev iz tujine (novi iz ex 
YU, BiH) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

letne potrebe po usposabljanju - delavci iz drugih sektorjev 
in od drugih delodajalcev - novi v sektorju 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

letne potrebe po usposabljanju mladih z začetno poklicno 
izobrazbo - dodatno usposabljanje  1000 1000 1000 1000 1050 1100 1150 1200 1250 

letne potrebe po usposabljanju 4810 4810 4810 4920 5090 5260 5430 5600 5770 

usposobljeni v obstoječih oblikah neformalnega 
usposabljanja 2000 2200 2800 3200 3600 3100 1980 1600 1200 

usposobljeni v nadgrajenih kurikulih začetnega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 500 800 1150 1200 1250 

usposobljeni v akreditiranih oblikah dodatnega poklicnega 
usposabljanja za nZEB 400 990 1360 2300 2800 3320 

usposobljeni na leto 2000 2200 2800 3600 5090 5260 5430 5600 5770 

primanjkljaj - nepopolni ali neustrezni programi usposabljanja 2810 2610 2010 1320 0 0 0 0 0 
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Letne potrebe po usposabljanju izvajalcev skoraj nič energijske 
gradnje v Sloveniji

letne potrebe po uspabljanjeu za obstoječe delavce

letne potrebe po usposabljanju novih tujih delavcev (novi iz bivših držav YU, BiH)

letne potrebe po usposabljanju ‐novi delavci z drugih sektorjev (new comers in the sector)

letne potrebe po uspoasabljanju  ‐mladi s SSI in SPI ‐ dodatno usposabljanje

Obstoječi delavci – potrebe po usposabljanju: 1950/leto (zdaj)
2650/leto  (kasneje, do 2020, +12% rast sektorja)

Novi delavci iz tujine (bivše države YU, BiH) v sektorju stavb 3000/leto; 
od teh novi na trgu oz.  za usposabljanje 1500/leto

Mladi z začetno SSI in SPI izobrazbo, potrebujejo dodatno usposabljanje 1000/leto (+25% by 2020)

 
 
Slika 7. 
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Letno število usposobljenih delavcev ‐ izvajalcev skoraj nič 
energijske gradnje ‐ preliminrana ocena 

usposobljeni na obstoječih programih dodatnega usposabljanja

usposobljenji v izboljšanih programih formalnega začetnega srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja

usposobljenji v programih neformalnega dodatnega strokovnega in poklicnega usposabljanja za nZEB 

primanjkljaj ‐ nepopolno ali vsebinsko neustrezno usposbljanje

BUS Roadmap – potrjeni 
programi neformalnega 
usposabljanja CVET

Vsebinsko dopolnjeni 
programi formalnega 
izobraževanje SSE, SPINeformalna 

usposabljanja

Primanjkljaj – nepopolno 
oz. vsebinsko neustrezno 
neformalno usposabljanje

 
Slika 8. 
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2. CILJI NACIONALNE STRATEGIJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, 
IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA IZVAJALCEV GRADNJE IN CELOVITE 
OBNOVE NIZKOENERGIJSKIH STAVB 

 

Projekt BUILD UP Skills Slovenija bo ustvaril pogoje za razvoj in izvajanje rednega izobraževanja in 
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev gradnje nizkoenergijskih stavb, v skladu z 
zahtevami EPBD in cilji 20 20 20. 

Cilj nacionalne strategije je, da opredeli vse potrebne ciljno usmerjene aktivnosti, ki bodo vodile k 
zagotavljanju možnosti, da izvajalci nizkoenergijske gradnje osvojijo kompetence za kvalitetno delo na 
tem področju. Načrt bo temeljil na podlagi izhodišč, zapisanih v “Status quo reportu” ter razprav v 
okviru konzorcijskih partnerjev in širše strokovne javnosti. 

Analize so pokazale, da sta najpogostejši oviri pri vključevanju odraslih v izobraževanje, pomanjkanje 
časa in denarja. Statistika kaže, da se vključenost odraslih v programe srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja zadnja leta zmanjšuje, saj ni primernih motivacijskih in podpornih ukrepov. 
Odrasli se v večjem obsegu vključujejo v programe neformalnega poklicnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja, ki so pogosto povezana s poklicnim napredovanjem, zakonskimi in tehnološkimi 
zahtevami. Praviloma gre za usposabljanje, ki ni ovrednoteno v razmerju do formalnega izobraževanja 
in ne daje jasne informacije o doseženih kompetencah. Neformalnemu izobraževanju, (predvsem 
tistemu, ki ne poteka v tradicionalnem šolskem okolju) se v nacionalnem izobraževalnem sistemu 
posveča premalo pozornosti, kar se odraža tudi preko slabe sistemske povezave med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem, prav tako pa se kljub zagotovljenim formalnim podlagam vrednotenje in 
priznavanje ni razvilo v celovit sistem, zato tudi pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij še ni 
odigralo pričakovane vloge. 

Za uresničevanje strategije vseživljenskosti učenja bo odločilno, kako bomo spodbujali razvoj 
odgovornega posameznika, kulturo učečih se organizacij in sistematičnega razvoja kadrov v podjetjih. 
Brez teh procesov ostaja vseživljensko učenje bolj nuja kot potreba, saj kultura učenja pri nas ni 
zadosti razvita. 

Na eni strani predstavljajo programi rednega izobraževanja togo obliko, ki se počasneje prilagaja 
razvoju novih tehnologij. Prednost programov rednega izobraževanja pa je v preglednosti vsebine, ki 
je s poklicnimi standardi jasno določena, preglednosti mreže šol, ki jo kot izvajalce določi pristojno 
ministrstvo in pridobitvi javno veljavne listine, ki je tudi umeščena v nacionalno ogrodje kvalifikacij. 
Potrebno je poudariti tudi prednost iz vidika sofinanciranja, saj izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
financira država.  
 
Izjema so mojstrski in delovodski izpiti, ki jih financira kandidat sam, vendar po zaključku v okviru 
vsakoletneega razpisa država namenja sredstva za povračilo stroškov pridobitve mojstrskega oz. 
delovodskega naziva. 
 
Nacionalno strategijo v okviru projekta Build up Skills Slovenija, bomo na podlagi navedenih 
ugotovitev razdelili na dve enako pomembni temeljni področji: 
- FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
- NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
V okviru formalnega izobraževanja izvajalcev gradnje in celovite obnove nizkoenergetskih 
stavb, bomo opredlili naslednje vsebine: 
 
 Področje srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 
 Nacionalne poklicne kvalifikacije 
 Pregled slovenskega okvira kvalifikacij 
 Strukturo kvalifikacij na področju “gradnje energetsko varčnih stavb, energetske sanacije stavb in 

učinkovite rabe energije v stavbah” 
 Poklicni standardi 
 Strukturirane rešitve in predlagan načrt aktivnosti za njihovo realizacijo: 

 Prenova izobraževalnih programov/ poklicnih standardov  
 Nastajanje novih izobraževalnih programov/ poklicnih standardov  
 Možnosti vključevanja vsebin v odprti del izobraževalnih  programov 
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 Prenova mojstrskih in delovodskih izpitov 
 Train the Trainers – usposabljanje učiteljev v procesu praktičnega 

izobraževanja 
 
V okviru neformalnega izobraževanja izvajalcev gradnje in celovite obnove nizkoenergetskih 
stavb, bo potrebno opredlili naslednje vsebine: 
 
 Sistemska podpora vseživljenjskemu učenju izvajalcev 
 Definiranje temeljnih kompetenc izvajalcev  
 Celovit sistem izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev v skladu z zahtevami nZEB; licenciranja 

in akreditiranja; ter evalviranja: 
 Sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev  
 Sistem licenciranja in akreditiranja v shemi neformalnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja izvajalcev  
 Evalvacijski sistem v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja 

izvajalcev  

 

 
3. OKVIRI FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IZVAJALCEV GRADNJE IN CELOVITE 
OBNOVE NIZKOENERGETSKIH STAVB 

 

Področje srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 

Sistem izobraževanja in usposabljanja v Republiki Sloveniji temelji na zakonskih podlagah, ki urejajo 
področja formalnega izobraževanja, priznavanja neformalno pridobljenega znanja ter vseživljenskega 
učenja.  

Izobraževanje in usposabljanje je regulirano z obsežno zakonodajo, zato v nadaljevanju navajamo 
samo zakone, ki neposredno vplivajo na izobraževanje in usposabljanje kadrov, ki bodo načrtovali in 
izvajali projekte povezane z energetsko učinkovito gradnjo, energetsko sanacijo stavb in učinkovito 
upravljanje energetskih tehnologij. To so: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 

 

Zakonska regulativa temelji na razvojnih strategijah, ki jih pripravljajo skupine strokovnjakov ob 
upoštevanju rezultatov evalvacij, upoštevanju priporočil Evropske unije in primerjavi s trendi razvoja 
sistemov izobraževanja v primerljivih evropskih državah. Oblikovanje sistema izobraževanja je 
občutljiv proces, kjer so hitre spremembe praviloma neuspešne, parcialne spremembe pa lahko zaradi 
nepredvidenih vplivov na sistem povzročijo povsem nasprotne učinke.   

V nadaljevanju je predstavljena shema izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, iz katere so 
razvidne vertikalne in horizontalne povezave, ki so pomembne predvsem pri poklicnem in strokovnem 
izobraževanju na strokovnih področjih, ki se jih dotika vsebina projekta Build Up Skills Slovenia. 
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Temelj današnjega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji je bil postavljen z 
Belo knjigo o vzgoji in izobražeavanju v Republiki Sloveniji 1995 in temelji na naslednjih 
načelih: 

Načelo socialnega partnerstva, kar pomeni sistemsko ureditev poklicnega in strokovnega 
izobraževanja na način, da se usklajujejo interesi delodajalcev, delojemalcev in ministrstev. 
Delodajalci pričakujejo, da bodo iz sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja dobili na trg dela 
ustrezno usposobljene delavce, prav tako pa je treba nenehno usposabljati tudi zaposlene. 
Delojemalci, organizirani v sindikatih, bi morali biti zainteresirani, da bi jim izobraževalni sistem 
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zagotavljal dovolj splošnih in temeljnih znanj, s katerimi bodo lahko uresničevali svoje poklicne in 
izobraževalne ambicije in povečevali svojo konjurenčno prednost na trgu dela. Ministrstva pa 
nastopajo kot nosilec širših interesov države, da se uresniči širši koncept vseživljenskega učenja, 
zagotovijo ustrezna splošna znanja za razvoj zavesti o nacionalni pripadnosti in razvoj sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi. 

Načelo vseživljenskega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju predstavlja izziv za 
vzpostavitev enotnega sistema izobraževanja mladine in odraslih, kar pomeni, da se v vsem sistemu 
zagotovijo individualne učne poti, da se uveljavi večja izbirnost in priznavanje predhodno 
pridobljenega (tudi neformalnega) znanja. 

Načelo različnih poti do istega cilja govori o uveljavitvi različnih možnosti, po katerih je moč doseči 
poklicne kompetence, potrebne za uspešno opravljanje dela, o vključevanju v stalno strokovno 
izpopolnjevanje in sledenju novostim na poklicnem področju.  

Evalvacija programskih rešitev, ki je potekala v okviru evropskega projekta Phare Mocca je pokazala, 
da se mnoga načela iz Bele knjige 1995 niso uresničevala dovolj dosledno, predvsem pa so rešitve 
pogosto sledile poznanim in uveljavljenim vzorcem iz preteklosti, nekatere rešitve pa so bile kot 
neustrezne celo opuščene. Rezultati te evalvacije so botrovali nastanku novih izhodišč za pripravo 
izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega 
strokovnega izobraževanja. 

Na podlagi sprejetih izhodišč so se na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja začele 
uveljavljati pomembne spremembe kot so povezovanje splošnega, strokovno teoretičnega in 
praktičnega znanja, modularna zasnovanost izobraževalnih programov, praktično usposabljanje z 
delom kot pomemben del izobraževanja, uvedba odprtega dela programa, ki ga šola kot izvajalec 
oblikuje skladno z interesi socialnih partnerjev in gospodarstva v lokalnem okolju.  

V strukturi delovne sile v sodobno organiziranih podjetjih se kažejo tudi potrebe po nadgradnji 
poklicnega izobraževanja na višji stopnji. Vendar pričujoči načrt področja višješolskih študijskih 
programov ne obravnava, kajti izvajalski kader v Sloveniji, ki mu bodo izobraževanja na podlagi 
rezultatov projekta Build up Skills Slovenija namenjena, se izobražuje na nivoju srednjega poklicnega 
in srednjega strokovnega izobraževanja.  
 
Družbene in gospodarske spremembe ter nespodbudni trendi vpisa v poklicno in strokovno 
izobraževanje so spodbudile ponoven razmislek o sistemu izobraževanja in usposabljanja ter 
oblikovanje strategij, ki so predstavljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji 2011. 

Primerjalna analiza, ki je bila opravljena s sistemi poklicnega in strokovnega izobraževanja v državah 
evropske unije kaže, da so povsod prisotni naslednji trendi: 

 krepitev povezovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s trgom dela, 
 dvigovanja ravni znanja, ki bo potrebno za pridobitev poklicne izobrazbe, 
 povezovanje med različnimi izobraževalnimi potmi (splošno – poklicno, mladi – odrasli),  
 posodabljanje sistemov kvalifikacij v smislu prilagajanja kvalifikacijskih okvirov in 

poenostavljanja kvalifikacijskih struktur.   

Poklicno izobraževanje, predvsem srednje poklicno izobraževanje, (v evropi in pri nas) se sooča s 
trendom zmanjševanja vpisa, poleg tega pa ta vrsta izobraževanja izgublja svoj prvotni namen, to je 
pripraviti absolvente za neposreden prehod na trg dela. Vse večji je namreč delež dijakov (v zadnjih 
letih preko 70%), ki se odloča za nadaljevanje šolanja v programih poklicno tehniškega izobraževanja. 
Temu verjetno pripomore tudi nizko vrednotenje poklicne izobrazbe in dela v določenih gospodarskih 
panogah, kar ne spodbuja k odločanju za vpis v tovrstno izobraževanje. Na drugi strani pa analize trga 
dela kažejo izredno povpraševanje po profilih s srednjo poklicno izobrazbo. Povpraševanje po teh 
izobrazbenih profilih je višje od povpraševanja po profilih s srednjo strokovno izobrazbo na vseh 
tehničnih področjih.  

Izobraževanje na nivoju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja je namenjeno 
tudi odraslim. V te programe se vključujejo predvsem brezposelni, gimnazijski maturantje, odrasli z 
zaključeno izobrazbo na različnih družboslovnih področjih, zaradi prekvalifikacije in možnosti večje 
zaposljivosti ali odpiranja lastnega podjetja. 
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Nacionalne poklicne kvalifikacije 

Povečane zahteve delodajalcev po ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrih povečujejo 
tekmovalnost med posamezniki, da bi pridobili in ohranili zaposlitev. To je vodilo k iskanju sistemskih 
možnosti za priznanje znanja in spretnosti ne glede na to, kako so bila pridobljena.  

Certifikatni sistem za pridobivanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega 
strokovnmega znanja, spretnosti in izkušenj je bil vpeljan z Zakonom o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah. Omogočeno je pridobivanje poklicnih kvalifikacij s sistemom preverjanja pridobljenih 
znanj, spretnosti in kompetenc. Vse hitrejši razvoj gospodarstva, predvsem novih tehnologij in storitev 
spodbuja razvoj novih poklicnih kvalifikacij na novih poklicnih področjih, razvoj neformalnega in 
priložnostnega učenja, razvijanje ključnih kompetenc. Nacionalne poklicne kvalifikacije so namenjene 
odraslim in ne pomenijo pridobitve formalne stopnje izobrazbe, temveč javno veljavno listino, s katero 
posameznik izkazuje strokovno usposobljenost na določenem področju. 

 

 
Pregled slovenskega okvira kvalifikacij 
 
Temeljni namen in cilj Evropskega okvira kvalifikacij (EOK) je, da deluje kot pretvornik med različnimi 
sistemi kvalifikacij. Vsebuje osem referenčnih ravni, ki so opredeljene s pričakovanimi učnimi dosežki 
– z znanjem, spretnostmi in kompetencami. Kot instrument za spodbujanje vseživljenjskega učenja in 
mobilnosti obsega EOK celoten razpon kvalifikacij – od osnovne ravni do doktorskih kvalifikacij. Vsaka 
raven naj bi bila dosegljiva po različnih poteh izobraževanja in razvoja kariere. 
 
Predlog Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) je skladen z usmeritvami evropskega ogrodja 
kvalifikacij in si prizadeva za preglednost kvalifikacijskih sistemov v državi, pri tem pa upošteva 
nacionalni kontekst in se opira na klasifikacijski sitem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS). 
Sestavlja ga 10 ravni, omogoča povezavo izobraževalne in kvalifikacijske strukture v Republiki 
Sloveniji ter vsebuje tako koncept izobraževalnih aktivnosti (koncept input) kot tudi učnih dosežkov 
(koncept output), kar se sklada z njegovo osrednjo vlogo ogrodja kvalifikacij. SOK razvršča v 
navedenih 10 ravni programe formalnega izobraževanja, z izzivi umeščanja neformalno pridobljenega 
znanja in dodatnih kvalifikacij (kot so pravosodni izpit in drugi strokovni izpiti), se še srečuje. 
 
 
Struktura kvalifikacij na področju “gradnje energetsko varčnih stavb, energetske sanacije 
stavb, učinkovite rabe energije v stavbah in izrabi obnovljivih virov energije” 
 
Poklicne standarde razvrščamo v 8 širših strokovnih skupin na podlagi mednarodne standardne 
klasifikacije izobraževanja (ISCED), ki imajo znotraj še podskupine. Že pri uvrščanju poklicnih 
standardov v skupine se zgodi, da je vedno težje uvrstiti poklicni standard v eno samo področje, saj 
poklici postajajo vse bolj interdisciplinarni.  
 
Na področju gradnje energetsko varčnih stavb, energetske sanacije in učinkovite rabe energije 
naletimo na prepletanje več strokovnih področij, zato je zgoraj omenjeni problem še toliko večji. Poleg 
tradicionalnih se pojavljajo tudi novi poklici.  
 

Področje energetsko varčne gradnje in energetske sanacije stavb v Sloveniji ni bilo enovito 
obravnavano in se v izobraževalnih programih zato pojavlja kot multidisciplinarno področje, ki posega 
na strokovno področje gradbeništva, strojništva, elektroenergetike in lesarstva. 
 
Če želimo izdelati strukturo kvalifikacij na področju gradnje energetsko varčnih stavb, energetske 
sanacije stavb in učinkovite rabe energije v stavbah, moramo povezati presečne vsebine že izdelanih 
struktur kvalifikacij na osnovi tradicionalnih delitev. V novo oblikovano strukturo kvalifikacij se nato 
smiselno vključi področja iz ISCED klasifikacije, ki so povezana z gradnjo in sanacijo stavb ter 
učinkovito rabo energije. 

 
Poklicni standardi 
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Poklicni standard je dokument, kjer so zapisane generične in ključne kompetence, tipična dela, znanja 
in spretnosti, ki so značilna za posamezni poklic. Predstavlja podlago za pripravo izobraževalnega 
programa ali nacionalne poklicne kvalifikacije. Odločitev sprejme pristojen področni odbor ob 
upoštevanju predloga predlagatelja poklicnega standarda. 

Ob pregledu baze Poklicnih standardov najdemo naslednje poklicne standarde, ki so povezani z 
energetsko varčno gradnjo in energetsko sanacijo stavb. 

Poklicni standardi na IV. zahtevnostni stopnji: 

 zidar/zidarka 
 tesar/tesarka 
 izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 
 polagalec/polagalka keramičnih oblog 
 slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
 pečar/pečarka 
 klepar.kerovec/kleparka-krovka 
 mizar/mizarka 
 stavbni steklar/stavbna steklarka 
 monter/monterka prezračevalnih in klimatskih naprav 
 monter/monterka strojnih inštalacij 
 monter/monterka inteligentnih inštalacij 
 elektroenergetik/elektroenergetičarka 
 elektronik/elektroničark 

 

Poklicni standardi na V. zahtevnostni stopnji: 

 tehnik/tehtnica za gradbeništvo 
 operater/operaterka avtomatiziranih postrojev 
 sistemski elekrtoenergetik/sistemska elektroenergetičarka 
 operater/operaterka energetskih naprav in sistemov 
 operater lesarske tehnologije 
 mojstrski nazivi po posameznih strokovnih področjih5 
 delovodja v gradbeništvu 

 

Značilnosti izobraževalnih programov: 

 modulna sestava izobraževalnih programov pomeni, da je v strokovnih modulih močno 
prepleteno strokovno znanje in praktične veščine oziroma spretnosti. Povezanost znanj in 
spretosti omogoča razvijanje generičnih in strokovnih kompetenc. 

 kompetenčna zasnovanost programov temelji na znanjih in spretnostih, ki so popisana v 
poklicnih standardih kot temeljnemu dokumentu za pripravo izobraževalnin programov. 
Izvajanje programov je usmerjeno na udeleženca izobraževanja in doseganju njegovih učnih 
izzidov ter razvijanju sposobnosti za opravljanje nalog s posameznega poklicnega oziroma 
strokovnega področja. 

 odprti del izobraževalnih programov ni določen na nacionalni ravni in obsega 20% celotnega 
programa. Izvajalcem izobraževalnih programov je prepuščeno  oblikovanje vsebine odprtega 
dela v skladu z interesi in potrebami lokalnega okolja in gospodarstva. S tem je omogočena 
prilagodljivost izobraževalnega programa, saj se lahko vključuje v program sodobna znanja in 
dognanja novih tehnologij brez postopkov sprejamanja programov na nacionalni ravni.  

 kreditno ovrednotenje programskih enot omogoča priznavanje in prenosljivost le-teh v 
formalnem sistemu izobraževanja. Vrednost kreditne točje je določena s 25 urami dela 
udeleženca izobraževanja. 

 praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je kot obvezen del izobraževanja določen pri 
vseh programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen tega 
izobraževanja je predvsem spoznavanje realnega delovnega okolja in poklicna socializacija. 

                                                 
5 Opomba: za področje mojstrskih nazivov in delovodskih izpitov niso izdelani poklicni standardi in se za to 
področje planira prenova, na podlagi katere bodo v skladu z drugimi usmeritvami na področju izobraževanja, 
nastali pripadajoči poklicni standardi. 
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Izobraževalni programi, ki so vsebinsko in s poklicnimi kompetencami, ki jih kandidati v izobraževalnih 
programih razvijajo, povezani z energetsko varčno gradnjo stavb, energetsko sanacijo stavb in 
učinkovito rabo energije v stavbah so v Republiki Sloveniji sledeči: 

Raven srednjega poklicnega izobraževanja (spi), kjer trajajo izobraževalni programi 3 leta: 

 Zidar 
 Tesar 
 Izvajalec suhomontažne gradnje 
 Inštalater strojnih inštalacij 
 Elektrikar 
 Mizar 
 Pečar – polagalec keramičnih oblog 
 Klepar – krovec 
 Slikopleskar – črkoslikar 
 Steklar 
 Dimnikar 

Raven srednjega strokovnega izobraževanja (ssi), kjer trajajo izobraževalni programi 4 leta ter 
poklicno tehniškega izobraževanja (pti), kjer trajajo izobraževalni programi dodatni 2 leti, vanje pa 
vstopajo kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje: 

 Gradbeni tehnik 
 Strojni tehnik 
 Elektrotehnik 
 Lesarski tehnik 

Mojstrski in delovodski izpiti (raven ssi) 

 Mojster strojnih instalacij 
 Mojster stavbni steklar 
 Elektroinstalaterski mojster 
 Zidarski mojster 
 Slikoplekarski mojster 
 Mojster klepar krovec 
 Pečarski mojster 
 Mizarski mojster 
 Kamnoseški mojster 
 Mojster polagalec keramičnih oblog 
 Dimnikarski mojster 
 Delovodja v gradbeništvu 

 

Pregled vpisa v izobraževalne programe od šolskega leta 2007/2008 naprej 

 
Tabela: Vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov povezanih z energetsko varčno gradnjo in energetsko 
sanacijo stavb 
 2007/ 

2008 
2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Vpis v 1. letnik srednjih šol 22544 21915 21737 21266 20949 
Zidar 38 46 53 31 4 
Tesar 25 19 14 19 6 
Izvajalec suhomontažne gradnje 9 10 8 3 11 
Pečar–polag. keramičnih oblog 101 78 81 81 87 
Slikopleskar–črkoslikar 39 41 41 41 31 
Mizar 284 257 280 296 242 
Klepar – krovec 4 1 8 11 10 
Inštalater strojnih inštalacij 123 131 133 158 146 
Elektrikar 317 291 241 239 221 
Skupaj SPI 940 874 859 879 758 
% 4,17 3,99 3,95 4,13 3,62 
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Gradbeni tehnik 256 291 253 193 167 
Strojni tehnik 635 739 666 566 587 
Elektrotehnik 368 372 420 375 406 
Lesarski tehnik 92 119 109 118 82 
Skupaj SSI 1351 1521 1448 1252 1242 
% 5,99 6,94 6,66 5,89 5,93 
      
Gradbeni tehnik pti 94 81 86 95 89 
Strojni tehnik pti 568 467 524 452 364 
Elektrotehnik pti 400 377 323 217 263 
Lesarski tehnik pti 240 167 174 138 173 
Skupaj PTI 1302 1092 1107 902 889 
Skupaj pti 1. letnik – vsi 3569 2953 2895 2753 2446 
% 36,48 36,98 38,24 32,76 36,34 

 

Podatki kažejo, da se vpis v izobraževalne programe, ki so povezani z energetsko varčno gradnjo, 
energetsko sanacijo objektov in učinkovito rabo energije v programih srednjega poklicnega, srednjega 
strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja v zadnjih petih letih zmanjšuje, podobno kot na 
ostalih programih srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja.  

Trendi vpisa v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so primerljivi s trendi, ki 
se dogajajo v primerljivih državah evropske unije. Razvojni dokumenti Republike Slovenije 
prepoznavajo poklicno in strokovno izobraževanje kot pomemben del izobraževanja, ki bo omogočal 
nadaljnji razvoj gospodarskih panog. Zato se pričakuje ukrepe, ki bodo tovrstno izobraževanje v 
naslednjih letih pomagali obdržati vsaj na dosedanji ravni. 

 

Tabela: Vpis v mojstrske izpite, za področja povezana z URE in OVE 

 

Mojstrski naziv   2007  2008  2009  2010  2011 

 
 

 2012  Skupaj 

11  mizarski mojster  2 3 4 2 1  1  13 

13  zidarski mojster  6 4 4 1 5  0  20 

27  mojster stavbni steklar 0 0 0 1 0  0  1 

30  dimnikarski mojster  3 4 7 1 5  1  21 

31  mojster strojnih instalacij  10 12 21 11 9  10  73 

36  elektroinštalaterski mojster  11 6 13 7 9  5  51 

38  slikopleskarski mojster 14 1 0 0 5  2  22 

41  mojster klepar‐krovec 8 3 2 2 3  1  19 

43  kamnoseški mojster  3 2 0 0 0  0  5 

46  pečarski mojster  2 0 0 0 0  0  2 

47  mojster polagalec keramičnih 
oblog  2 0 2 0 0  0 

 
4 

  SKUPAJ:  61 35 53 25 37  20  231 
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Strukturirane rešitve in predlagan načrt aktivnosti za njihovo realizacijo 

 

Prenova izobraževalnih programov/ poklicnih standardov  

Izobraževalni programi na nivoju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja se 
periodično prenavljajo v skladu z metodologijo, ki jo predpisujejo izhodišča za pripravo izobraževalnih 
programov na tem nivoju. Ob naslednji periodiki prenove se bo v vse predhodno navedene poklicne 
standarde vneslo potrebne vsebine oz. kompetence na področju učinkovite rabe energije (URE) in 
obnovljivih virov energije (OVE), ki vodijo k doseganju ciljev 20 20 20. Vsebine bodo za vse poklicne 
standard enake, saj je na tem področju, kot je v tem dokumentu že večkrat omenjeno, potrebna 
interdisciplinarnost, zato je smiselno, da dijaki ne glede na pridobljeni naziv, pridobijo enotna osnovna 
znanja s področja URE in OVE. Le tako bodo prepoznali celovitost pomena nZEB in možne posledice, 
če ne upoštevajo celovitega pristopa k nizkoenergijski gradnji. 

 

Nastajanje novih izobraževalnih programov/ poklicnih standardov  

Skladno s cilji in usmeritvami na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja, lahko nastanejo tudi novi poklicni standardi. 

V okviru programa Install+RESS so že v pripravi poklicni standardi, v katere bodo skladno z 
usmeritvami projekta Build up Skills, umeščene vsebine URE in OVE ter temu prilagojeni tudi poklicni 
nazivi: 

 Monter/monterka fotonapetostnih  sistemov 
 Operater/ operaterka fotonapetostnih sistemov 
 Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov (dopolnjen s termičnimi solarnimi sistemi) 
 Energetski upravnik/upravnica 

 

Zazanali pa smo tudi potrebo po novih poklicnih stanadrdih, ki bi služili kot podlaga za oblikovanje 
NPK: 

 Serviser/serviserka gorilnikov 
 Izolater/izolaterka ogrevalnih in prezračevalnih inštalacij 

 

Možnosti vključevanja vsebin v odprti del izobraževalnih programov 

Izobraževalni programi so na nacionalni ravni strukturirani tako, da dopuščajo izbirnost oziroma dajejo 
izvajalcu možnost, da v okviru 20% odprtega dela programa (odprti kurikul) vključi vsebine, ki so 
aktualne v vse hitreje se razvijajočih strokovnih področjih oziroma usklajene s potrebami lokalnega 
okolja. 

Odprti del programa omogoča vključevanje vsebin o novostih in sodobnih trendih na strokovnih 
področjih ter tako omogoča hitrejšo prilagodljivost izobraževanja potrebam trga dela. Večina tovrstnih 
programov se izvaja od leta 2008, oblikovanje modulov odprtega kurikula pri izvajalcih pa že kaže 
pozitivne učinke.  

V programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja smo z analizo stanja 
zasledili nekaj modulov odprtega kurikula, ki z nazivi nakazujejo, da obravnavajo tematiko energetsko 
varčne gradnje in energetsko sanacijo stavb. 

Tako se pojavljajo moduli odprtega kurikula z naslednjimi imeni: Solarni sistemi, Obnovljivi viri 
energije, Varčna hiša, Bio in pasivne hiše, Učinkovita raba energije, Projektiranje stavbnega pohištva, 
Alternativni viri energije, Novi materiali v gradbeništvu, ipd. 

Odgovornim institucijam (pristojno ministrstvo) bomo predlagali, da vsem izvajalcem programov, ki 
morajo vsebovati vsebine s področja nizkoenergijske gradnje naloži, da v odprti del kurikula vključijo 
vsebinske sklope, s katerimi bodo dijaki pridobili kompetence, potrebne za izvajanje nalog na področju 
nizkoenergijske gradnje. 

V obdobju do prenove posameznega poklicnega standarda bodo vsebine, ki bodo vključene v odprt 
kurikulum, dijakom omogočale, da pridobijo enotna osnovna znanja s področja URE in OVE. Ko bodo 
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te vsebine ob prenovi posameznih poklicnih standardov kot kompetence umeščene v redno vsebino 
prenovljenih poklicnih standardov oz. izobraževalnih programov, bo odprti del kurikula namenjen 
pridobivanju poklicno specifičnih kompetenc po posameznih področjih. 

 

Prenova mojstrskih in delovodskih izpitov 

Slovenija je v letu 2000 uvedla izvajanje mojstrskih izpitov ter jih umestila v izpbraževalni program na 
nivoju srednje strokovne izobrazbe.  
V obdobju od začetka izvajanja mojstrskih in delovodskih izpitov do priprave tega načrta se sistem 
izvajanja mojstrskih in delovodskih izpitov ni spremenil. Evropkse države, ki imajo v sistem 
izobraževanja umeščene mojstrske izpite, so v preteklih letih izvedle prenovo na tem področju, zato je 
tudi mojstrske in delovodske izpite v Sloveniji potrebno uskladiti s primerljivimi sistemi v Evropi. 
Prenova mojstrskih izpitov ponuja možnost, da v vsebine za mojstrske nazive, ki se nanašajo na 
nizkoenergijsko gradnjo, poleg posodobitve na področju priprave poklicnih standardov, ki bodo 
nadomestili nomenclature poklicev in zaradi nepredka v tehnologiji, umestimo tudi vsebine za 
pridobitev kompetenc na področju URE in OVE. 

Mojstri in delovodje predstavljajo v okviru projekta Build up Skills eno pomembnejših ciljnih skupin, saj 
nastopajo kot izvajalci, vrhunski strokovnjaki na svojih poklicnih področjih, odgovorni vodje 
posameznih del na gradbišču, kakor tudi mentorji dijakom v procesu izobraževanja, v času, ko so 
dijaki v okviru rednega izobraževalnega procesa na obveznem praktičnem usposabljanja pri 
delodajalcih. 

 

Train the Trainers – usposabljanje učiteljev v procesu praktičnega izobraževanja 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport (MIZKŠ) za vsako posamezno šolsko leto na 
podlagi razpisa, objavi programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. V katalogu programov, ki ga prejmejo vsi ravnatelji šol, so objavljeni 
posodobitveni programi, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega 
znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo in 
programi za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti in 
kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oz. za opravljanje določenega vzgojno-
izobraževalnega dela. 

V dogovoru z MIZKŠ obstaja možnost prijave programov usposabljanja s področja nizkoenergijske 
gradnje, ki bodo namenjeni tako učiteljem strokovno-teoretičnih predmetov, kot učiteljem praktičnega 
pouka in mojstrom, ker nastopajo kot mentorji v procesu rednega izobraževanja dijakov v času 
praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. 

Programe usposabljanja za vse udeležence sofinancira pristojno ministrstvo, del stroškov pa krije 
posamezna šola za svoje zaposlene. 

S tem ukrepom se omogoči možnost izvajanja vsebin v okviru rednih izobraževalnih programov, ki 
bodo vključene v prvi fazi v odprt kurikul, ob prenovi pa v vsebine rednega izobraževalnega programa 
za vsako področje.Učitelji so za tovrstno izobraževanje zainteresirani, saj z njim pridobijo tudi točke za 
napredovanje.  
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4. OKVIRI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IZVAJALCEV GRADNJE IN CELOVITE 
OBNOVE NIZKOENERGETSKIH STAVB 

Na področju neformalnega izobraževanja smo v okviru status quo reporta ugotovili veliko 
nepreglednost nad izvajalci, vsebino obstoječih usposabljanj, cenami in pristopi pri čemer se je 
raziskava osredočila izključno na preverjanje izvajalcev in vsebin, povezanih z usposabljanjem s 
področja nizkoenergijske gradnje. 

Izvajanje neformalnega izobraževanja je prepuščeno iniciativam posameznih izvajalcev, ki zasledujejo 
predvsem vsak svoje poslovne interese. Zasledili smo naslednje skupine izvajalcev neformalnega 
izobraževanja: 

- poklicne sole 
- medpodjetniški izobraževalni centri 
- zbornice in druga strokovna združenja 
- privatne izobraževalne inštitucije in podjetja 
- proizvajalci in dobavitelji materialov in opreme 

 
V načrtu bomo upoštevali prednosti rednega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter jih v 
prilagojeni obliki prenesli v sistem neformalnega usposabljanja in izpopolnjevanja. To pomeni, da 
bomo s predlaganimi rešitvami zagotovili preglednost nad izvajalci, vsebinami, metodami dela. Na 
drugi strani bomo vzpostavili sistem preverjanja znanja in pridobitve “neformalnega” licenciranja, ki v 
prihosnosti na podlagi izkušenj in potreb na trgu dela lahko preraste v sistem NPK ali program 
rednega izobraževanja. 

Predlagani model bo upošteval tudi dobro prakso na področju dosedanjega izvajanja neformalnega 
izobraževanja, zato bo vključeval pod zgoraj omenjenimi pogoji vse zainteresirane dosedanje skupine 
izvajalcev na obravnavanem področju. 

Analiza narejena v okviru Status quo reporta je pokazala velike omejitve na strani delodajalcev, ki so 
povezane s financiranjem izobraževanja in porabljenim časom za izobraževanje. Hkrati je zaznati tudi 
nezainteresiranost delavcev in delodajalcev za izobraževanje, predvsem zato, ker gre za delavce z 
nižjo stopnjo izobrazbe, ki jim učenje predstavlja breme. 
 
 
Sistemska podpora vseživljenjskemu učenju izvajalcev novih gradenj in celovitih 
obnov v skladu z zahtevami nZEB6 

Republika Slovenija je razvojne usmeritve v zvezi z vseživljenskim izobraževanjem zapisala v 
Strategiji razvoja vseživljenskosti učenja v Sloveniji. Vseživljensko učenje je dejavnost in proces, ki 
zajema vse oblike učenja, formalno, neformalno ter naključno ali priložnostno. Poteka v različnih učnih 
okoliščinah, s ciljem, da se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti, z učenjem pa pridobivamo 
tudi osebnostne lastnosti in oblikujemo vrednote. Razvoj pojmovanja vseživljenskosti učenja 
predstavlja premik od izobraževanja k učenju, kar pomeni, da posameznik za doseganje svojih ciljev 
uporablja tudi druge možnosti učenja, ki niso sestavni del izobraževanja. 

Cilji strategije vseživljenskosti učenja temeljijo na strateških ciljih Evropske unije na področju 
izobraževanja in usposabljanja in so usmerjeni v izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, olajšanju ozirome povečanju dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter odpiranju teh sistemov v širše okolje. 

Področje učenja za uspešno in kakovostno delo ter poklicno kariero, se v zadnjem času izkazuje kot 
eno najpomembnejših, ker zajema tako začetno kot nadaljevalno poklicno in strokovno izobraževanje. 
Pri opredeljevanju potreb po izobraževanju in oblikovanju ustrezne ponudbe je potrebno spodbuditi 
povezovanje šol, in delodajalcev ter jih uskladiti z interesi delojemalcev, delodajalcev, izobraževalnih 
institucij in lokalne skupnosti.  

Z uveljavljanjem modela razvoja človeških virov v procese dela in uresaničevanjem načela, da je 
vsako delovno mesto tudi učno mesto je mogoče uresničevati vseživljensko učenje tudi na delovnih 
mestih. Pri tem je pomembno, da se delodajalci in delavci zavedajo odgovornosti za svoje delo in 

                                                 
6 kratica nZEB se uporablja za angleški izraz »nearly Zero-Energy Buildings« in jo bomo uporabljali v 
nadaljevanju 
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napredovanje. Pomembno je tudi, da se predvsem delodajalci zavedajo pomena spodbujanja 
motivacije za učenje in delo in zaposlenim omogočajo dodatno učenje, izobraževanje in razvoj.  

Delodajalec naj nebi spremljati delavčevega razvoja pasivno, saj je izobraževanje učinkovitejše, kadar 
se je organizacija sposobna temu ustrezno prilagoditi in razviti v učenju prijazno okolje. Sistem 
napredovanja pri delu mora biti povezan s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ne temelji 
izključno na formalnem izobraževanju, predvsem zaradi razvoja sodobnih tehnologij in njihovega 
vpliva na delo.  

Zelo pomembno je tudi prenašanje znanja med zaposlenimi, zlasti na novo zaposlene mlade, ki so 
brez delovnih izkušenj. Velikost podjetja močno vpliva na način in organiziranost izobraževanja. 
Izobraževanje v majhnih in srednjih podjetjih je povsem specifično in drugačno od izobraževanja v 
velikih podjetjih. Pogosto se pojavljajo problemi predvsem v manjših podjetjih, ki jim pogoji poslovanja 
velikokrat ne dopuščajo daljših oblik izobraževanja in usposabljanja, kar povzroča neenakost 
dostopnosti do znanja ter posledično slabi njihovo konkurenčno sposobnost.   

Pri pripravi celostnega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev gradnje nizkoenergetskih 
stavb, bomo izhajali iz strategije vseživljenskega učenja v Sloveniji ter ga zasnovali na načelih 
odprtosti in dostopnosti, samostojnosti udeleženca, prilagodljivosti, aktualnosti, individualnosti in 
interdisciplinarnosti. 

Upoštevanje omenjenih načel v sistemu izpopolnjevanja in usposabljanjai predpostavlja: 

 opuščanje shem in kalupov, ki utesnjujejo izobraževalno dejavnost po tradicionalno 
pedagoško-didaktičnih in šolsko-institucionalnih shemah, 

 uveljavljanje oblik in načinov, ki temeljijo na lastni dejavnosti udeležencev, njihovem notranjem 
interesu in ustvarjalnem sodelovanju, 

 optimalno prilagodljivost brez stereotipov časa, prostora, vsebin in oblik, 
 odprtost in racionalno organiziranost, 
 uveljavljanje novih možnosti, kot so izobraževanje na daljavo, multimedijsko izobraževanje, 

izkušenjsko učenje ter alternativni modeli učenja in poučevanja, 
 interdisciplinarnost. 

 
 
Definiranje temeljnih kompetenc izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z 
zahtevami nZEB 

S preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski 
učinkovitosti stavb (2010/31/EU, EPBD Recast iz 2010), je potrebno bistveno več poudarka posvetiti 
neformalnemu usposabljanju in izpopolnjevanju učenja izvajalskega kadra, ki bo na gradbiščih izvajal 
sodobne, skoraj nič energijske novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. 
Neformalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje gradbenih delavcev, izvajalcev gradbenih 
in zaključnih gradbenih del, monterjev in inštalaterjev ter njihovih skupinovodij je ključno za to, da bodo 
projektirane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije tudi 
pravilno izvedeni.  
 
To so izhodišča, na katerih bo potrebno oblikovali temeljne kompetence, ki jih potrebujejo izvajalci za 
kvalitetno izvedbo gradnje nizkoenergetskih stavb. Nova znanja in veščine s področja tehnologij URE 
in OVE bodo pomemben dejavnik pri oblikovanju temeljnih kompetenc.  
 
Temeljne znanja predstavljajo potrebe po znanjih, spretnostih in veščinah, ki jih potrebujejo izvajalci 
novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB: 
 

 Izvajalci skoraj nič energijskih stavb bodo v prihodnje vse bolj interdisciplinarni, vsaj 
informativno bodo morali poznati tudi druga področja dela, 

 razvijati bodo morali komunikacijske veščine, znanje jezikov in informacijske tehnologije, 
 potrebne bodo nove, praktične oblike usposabljanja, ob delu, na konkretnih primerih, prednost 

bo imelo krakotrajno, a večkratni usposabljanje, za zaposlene brezplačno, 
 vzpostaviti je treba certifikatni sistem za vrednotenje tudi neformalnega usposabljanja, kot 

ključnega dela vseživljenjskega učenja, 
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 vzpostaviti je treba celovit sistem za zagotavljanje kakovosti graditve skoraj nič energijskih hiš, 
kjer se na podlagi protokola usposobitve stavbe (angl. »commissioning«) podrobno opredelijo 
elementi kakovosti posameznega poklica. 

 

5. CELOVIT SISTEM NEFORMALNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA 
IZVAJALCEV NOVIH GRADENJ IN CELOVITIH OBNOV V SKLADU Z ZAHTEVAMI 
NZEB; LICENCIRANJA* IN AKREDITIRANJA, TER EVALVIRANJA 

* izraz licenciranja in licence je v tem gradivu uporabljen kot delovni naziv in ga bomo do priprave končnega 
besedila “roadmapa” še proučili in po potrebi ustrezno preoblikovali. 

 
Celovit sistem bo sestavljen iz treh podsistemov, med katerimi pa velja velika stopnja 
kompatibilnosti, usklajenosti in povezanosti. Sestavljajo ga: 

 
- Sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in celovitih 

obnov v skladu z zahtevami nZEB 
- Sistem licenciranja in akreditiranja v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja 

izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB 
- Evalvacijski sistem v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih 

gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB 
 

 
Sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in 
celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB 
 
Eden temeljnih pogojev za zagotovitev zastavljenih ciljev Build up Skills Slovenia, je vzpostavitev 
strokovnega in učinkovitega sistema neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja znanj, 
spretnosti in veščin nZEB. Vzporedno z oblikovanjem in pripravo sistema neformalnega 
izpopolnevanja in usposabljanja pa je ptorebno pripraviti tudi sistem licenciranja, ki bo omogočil 
kvalitetno izvedbo programov izpopolnjevanja in usposabljanja, zagotovil potrebne kompetence 
udeležencem ter visoke standarde izvajanja zahtev nZEB. 
 
Pri oblikovanju celostnega sistema neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja bomo sledili 
naslednjim načelom: 
 

‐ V programe izpopolnjevanja in usposabljanja bomo vključili vsebinska in strokovna področija, ki jih 
obravnava nZEB 

‐ Kompetence, ki jih bodo pridobili udeleženci programov izpopolnjevanja in usposabljanja so bile na 
podlagi analize trenutnega stanja prepoznane kot nujno potrebne 

‐ V programih izpopolnjevanja in usposabljanja bodo udeleženci pridobili zgolj tista znanja, veščine in 
spretnosti, ki jih potrebujejo za zagotavljanje in izvajanje zahtev nZEB 

‐ V programe izpopolnjevanja in usposabljnja se bodo vključevali udeleženci, ki že imajo osnovno 
znanje, spretnosti in veščine s svojega strokovnega področja; 

‐ Sistem neformalnega izobraževanja in usposabljanja mora biti pregleden in dostopen najširšemu 
krogu zainteresiranih udeležencev; 

‐ Sistem neformalnega izobraževanja in usposabljanja mora biti usklajen in kompatibilen s sistemom 
licenciranja udeležencev, ki uspešno končajo program izpopolnjevanja in usposabljanja; 

‐ V sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja mora biti transparentno vključen proces 
evalvacije in follow up analiz vsebin, ciljev in izvajalcev ter tako zagotoviti stalno kakovost izvedbe 
programov izpopolnjevanja in usposabljanja. 

‐ Sistem je oblikovan tako, da programi vsebinkso prehajajo od splošnega k posebnemu; 

 
 
Ciljno skupino potencialnih udeležencev programov izpopolnjevanja in usposabljanja smo razdelili v 
dve skupini. V prvi skupini so vsi delavci, ki se ukvarjajo neposredno z izvedbo del in storitev, v 
drugo skupino pa smo uvrstili delovodje in mojstre. Z opredelitvijo segmenta delovodij in mojstrov 
smo v drugo skupino vključili tudi obrtnike s statusom samostojnega podjetnika. V isto ciljno skupino 
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delovodji in mojstrov smo vključili tudi vse vodje izvedbe del in storitev v podjetjih, ki se ukvarjajo z 
nZEB. 
 
Pri oblikovanju celovitega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja bomo izhajali iz analiz 
trenutnega stanja, analiz potreb neposrednih izvajalcev ter izkušenj tako dobrih, kot slabih praks. 
Temeljna ugotovitev, ki jo bomo dosledno upoštevali pri razvoju sistema je potreba po 
interdisciplinarnem znanju udeležencev programov usposabljanja in izpopolnjevanja. To pomeni, da 
potrebuje udeleženec, ki v praksi izvaja dela ali storitve enega strokovno specifičnega področja, 
kompetence na področju poznavanja in razumevanja zakonitosti, standardov in zahtev ostalih 
strokovno specifičnih področij, ki so vključena v nZEB. Pri novi gradnji ali celoviti obnovi po zahtevah 
nZEB je nujno potreben interdisciplinarni pristop, kjer se različne gradbene, obrtniške in 
inštalaterske stroke dopolnjujejo in nadgrajujejo. Poznavanje in razumevanje celovitosti gradnje in 
obnove po zahtevah nZEB je zato ključnega pomena za učinkovito izvedbo del ali storitev.  
 
 
Sistem licenciranja in akreditiranja v shemi neformalnega izpopolnjevanja in 
usposabljanja izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB 
 
Sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja bo podkrepljen s kompatibilnim sistemom 
licenciranja, ki bo razdeljen na več nivojev. Sistem licenciranja in akreditiranja bo oblikovan na 
podlagi strokovnih kriterijev in standardov. Pomembno funkcijo v sistemu licenciranja in akreditiranja 
bodo imele komisije, ki bodo preverjale znanja in kompetence, pogoje, merila, zahteve in standarde, 
vodile postopek akreditacij ter izdajale licence.  
 
 
Evalvacijski sistem v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja 
izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB 
 
Za zagotovitev potrebne kvalitete in učinkovitosti bo oblikovan evalvacijski sistem, s katerim bomo 
merili kvaliteto in ustreznost pridobljenih znanj, spretnosti in veščin s strani udeležencev.  
 

Avtorji: 

 
ZRMK - Building and Civil Engineering Institute ZRMK 

Dr. Marjana Šijanec Zavrl – legislation and energy efficiency in buildings, energy renovation and nZEB 
targets 

Mag. Miha Tomšič – building technologies 

Dr. Henrik Gjerkeš – installations, RES in buildings 

Andraž Rakušček – energy modelling 

 

CCS - Construction Cluster of Slovenia 

Mag. Vladimir Gumilar, MBA – construction sector in Slovenia 

Andro Goblon – green jobs 

 

OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Barbara Vrhovnik – vodja področja izobraževalni center in kadrovski razvoj 

Janko Rozman – sekretar sekcij 

Dr. Janez Mekinc – zunanji sodelavec 

Andrej Papež – zunanji sodelavec 

Matjaž Valenčič – zunanji sodelavec 
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Bojan Žnidaršič – zunanji sodelavec 

 

IZS - Chamber of engineers 

Barbara Škraba Flis – barriers, informal trainings 

Mag. Toni Lojen – architecture and building construction 

Mitja Lenassi – mechanical installations 

Mag. Vinko Volčanjk – electrical installations 

 

SCNM – School centre Novo mesto 

Damjana Gruden – secondary technical and vocational education curricula 

Goran Maker – open curricula in mechanical engineering 

Ado Barbiš – curricula in mechanical engineering (Šolski center Postojna) 

 

CPI - Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training 

Igor Leban – VET system and programs 

Barbara Kunčič – national qualification system 

Mag. Darja Štarkl – analysis of labour market 

 
 


