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UVOD

Evropska unija je v okviru iniciative BUILD UP Skills je v 30 državah EU in državah pristopnicah podprla 
pripravo sistemske podpore vseživljenjskega učenja izvajalcev skoraj nič energijske gradnje (v nada-
ljevanju nZEB1). Konzorcij projekta IEE BUILD UP Skills Slovenija, ki ga sestavljajo Gradbeni inštitut 
ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženir-
ska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s preko 30 
podpornimi inštitucijami2, pripravlja pregled stanja na področju izobraževanja in usposabljanja nZEB ter 
potreb po dodatnem izobraževanju in usposabljanju izvajalskega kadra, na podlagi katerega so partnerji 
pripravili predlog sistemske podpore vseživljenjskega učenja izvajalcev nZEB (www.buildupskills.si).  

Gradbeništvo 
Energija 

URE in OVE 

Izobraževanje 
in 

usposabljanje 

Slika 1: Časovni načrt za boljšo usposobljenost izvajalskega kadra na področju nZEBvezovanja gradbenega sek-
torja, sektorja učinkovite porabe energije ter področja izobraževanja in usposabljanja.

1 Kratico nZEB uporabljamo za angleški izraz nearly Zero-Energy Buildings (skoraj nič-energijske zgradbe).
2 ministrstva, izobraževalne inštitucije, stroka, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, do-

bavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne inštitucije, nepremičninski oz. stanovanjski skla-
di ipd.

http://www.buildupskills.si
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1 Podnebno - energetska politika in cilji do leta 2020

1.1 Cilji 20-20-20 do leta 2020 

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 do 2016 (2 % že 
do 2010) (razveljavljena);

•	 direktiva EU – EE (2012/27/EU) o energetski učinkovitosti, kjer je predvidena energetska pre-
nova 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, s čimer pogojuje nastanek 36 % emisij ogljikovega dio-
ksida. Pretežni del te energije se porablja za zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev ter pri-
pravo tople vode v stavbah. Zato je naloga države zagotoviti visoko energijsko učinkovitost novogradenj 
po načelu skoraj ničenergijske 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 strožje zahteve glede toplotnih lastnosti ovoja stavb, energetsko učinkovitejše sisteme za 
ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo prostorov ter izkoriščanje obno-
vljivih virov energije v stavbah. 

Slovenija se je v duhu evropske celovite podnebne in energetske politike pridružila ciljem EU (20-20-20 
do 2020): 20% izboljšanje energetske učinkovitosti, 20% povečanje deleža obnovljivih virov in 20% zni-
žanje 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:

•	 prenovo sheme za trgovanje z emisijami;
•	 na področjih, ki niso zajeta v shemo trgovanja z emisijami (sem sodijo gospodinjstva, gradbeni-

štvo, promet, kmetijstvo in odpadki), morajo države članice EU prevzeti breme zmanjševanja 
emisij glede na višino bruto domačega proizvoda. Vsaka država EU ima zakonsko določeno 
dovoljeno povečanje oz. zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za največ 20 % v 2013 do 
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 
%. V referenčnem letu 2005 je ta delež pri nas znašal 16 %;

•	 vzpostavtev novega pravnega okvira za zajemanje in podzemno skladiščenje ogljika.

1.2 Skoraj ničenergijske stavbe 

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 ustreza-
le merilom skoraj ničenergijske stavbe; že do leta 2018 mora biti enaka zahteva izpolnjena za javne 
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. 
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POTREBNA 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

Slika 2: Koncept skoraj ničenergijske 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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1.3 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 
paketa: 

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 milijonov kvadratnih metrov stanovanjskih površin v eno-
stanovanjskih in 1,2 milijona kvadratnih metrov v večstanovanjskih stavbah ter za gradnjo 0,2 milijona 
kvadratnih metrov nizkoenergijskih oz. pasivnih stanovanjskih stavb, ki jih prištevamo v okvir obveznosti 
skoraj ničenergijskih novogradenj. Načrtovani obseg energijsko obnovljenih stavb predstavlja 8 % povr-
šin celotnega stavbnega fonda v letu 2010, novozgrajene skoraj ničenergijske stavbe pa 3% povečanje 
površin v obdobju 2011 - 2016. 

Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme – stanovanjske stavbe: V ob-
dobju 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, z 11.000 toplotnimi črpalka-
mi ter 29.000 sodobnimi kotli na lesno biomaso. Predviden obseg zamenjave kotlov predstavlja 12 % 
obstoječih kotlov v letu 2010. Poleg tega je predvidena namestitev dodatnih 134.000 kvadratnih metrov 
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 ter soproizvodnje toplote in električne 
energije (SPTE): Predvidene so finančne spodbude v obliki ugodnih posojil za širok nabor ukrepov 
(postavitev ogrevalnega sistema na biomaso, sončno 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, gra-
dnjo 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, investi-
cijskega in rednega vzdrževanja javnih stavb (npr.: razsvetljava v objektih, klimatizacija, prezračevanje, 
ogrevanje in pisarniška oprema, rekonstrukcija 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 podro-
čja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, srednjim šolam, stavbam državne uprave. Predvideno 
je tudi spodbujanje razvoja energijskega pogodbeništva za uresničitev projektov URE in OVE v javnih 
stavbah in podpora za črpanje posojil mednarodnih finančnih inštitucij (npr. EIB) ter za koriščenje sred-
stev za pripravo projektov (ELENA). Posebno vlogo bodo v javnem sektorju imeli tudi demonstracijski 
projekti. 

1.4 Potenciali za nizkoenergijsko novogradnjo in prenovo stavb

V Sloveniji je glede na površino obstoječih stavb prevladujoč stanovanjski sektor - v primerjavi z nesta-
novanjskim. Po podatkih iz Registra nepremičnin RS (REN 2009) [4] imamo prevladujoče število dru-
žinskih 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 še niso bile preno-
vljene, nadaljnjih 26 % obstoječih družinskih hiš je že delno energijsko posodobljenih. Podobno velja za 
večstanovanjske stavbe (23 % brez kakršnekoli prenove, 28 % delno prenovljenih).
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Enodružinske hiše  
(1 ali 2 stanovanji)

Večstanovanj-
ske 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

Tabela 1: Stanje stavb, stanovanj in uporabne površine stanovanjskih stavb v Sloveniji. (Vir: REN 2009, in IEE 
TABULA 
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Slika 4: Tipizacija stavb v Sloveniji ter potencialne podskupine stavb za skorajšnjo prenovo. (Vir: IEE TABULA) 
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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 ničenergijskih hiš in energijsko učinkovita prenova obstoječih stavb ter uporaba ob-
novljivih 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 ter ob tem izkoristil sredstva, ki jih pri nas in v EU 
namenjamo za spodbudo tovrstnih naložb.   

1.5 Boljša usposobljenost izvajalcev na področju URE in OVE

Direktive OVE, EE in EPBD posegajo na področje boljše usposobljenosti 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 fotovoltaič-
nih naprav. 

•	 Direktiva o energetski učinkovitosti EE (2012/27/EU) - predvideva uvedbo sheme certificiranja 
in usposabljanja za izvajalce energetskih storitev, energetskih pregledov, dobaviteljev in ukre-
pov 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 usposa-
bljanje 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 direktive OVE, ki podaja tudi celovit vsebinski program usposabljanja. Sočasno 
poteka pri nas tudi priprava poklicnih standardov za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) monter PV 
sistemov, inštalater toplotnih sistemov, monter solarnih sistemov, energetski menedžer. 

1.6 Učinki krize na delovno silo v gradbeništvu

Statistični podatki SURS kažejo [1] na 35% upad števila izdanih gradbenih dovoljenj v obdobju od 2008, 
ko je bila gradbena dejavnost na vrhuncu, do 2011. Posledično beležimo v enakem obdobju tudi 21% 
padec števila zaposlenih. Zavod za zaposlovanje (ZRSZ) navaja [2], 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, s seboj odnašajo tudi 
vrsto znanj in delovnih veščin, ki so si jih pridobili z dolgimi leti dela.

Trenutno poteka prestrukturiranje gradbenega sektorja. Po podatkih ZRSZ so v letu 2011 prvič spet 
zaznali trend naraščajočega števila potreb po delavcih v gradbeništvu, vendar je značilno, da delavce 
iščejo manjši delodajalci za delo 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 povpra-
ševanja 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 pomeni, da bomo tudi v 
prihodnje potrebovali velik del delavcev iz tujine. Pri nas so to doslej bili predvsem delavci iz področja 
nekdanjih jugoslovanskih republik, približno polovica iz BiH.   

 

Slika 5: Povpraševanje po delavcih v gradbeništvu na področju nizkoenergijske gradnje. (Vir: ZRSZ in CPI) 
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2 Usposabljanje izvajalcev gradenj za boljše poznavanje nZEB

Analize v EU kažejo, da so potrebne tehnologije večinoma že na voljo na trgu, specializirani načrtovalci 
vedno bolj obvladujejo načrtovanje zelo nizko energijskih stavb, šibko stran pa predstavlja kakovostna 
izvedba tovrstnih 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 formalnem poklicnem 
izobraževanju, ali pa v okviru sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Vezni člen predsta-
vljajo 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 po-
dročja energijske učinkovitosti ter rabe OVE. Posebno področje usposabljanja predstavlja neformalno 
usposabljanje, ki je, zlasti pri starejših delavcih, ključni element vseživljenjskega učenja. 

2.1 Pomembni elementi usposabljanja v prihodnje

•	 skoraj ničenergijske stavbe bodo zahtevale od izvajalcev vse več interdisciplinarnosti. Vsaj in-
formativno bodo morali poznati tudi druga področja dela;

•	 razvijati bodo morali komunikacijske veščine, znanje jezikov in informacijske tehnologije;
•	 nove, praktične oblike usposabljanja, ob delu, na konkretnih primerih, prednost bo imelo krako-

trajno, a večkratno usposabljanje, za zaposlene brezplačno;
•	 certifikatni sistem vrednotenja neformalnega usposabljanja kot ključnega dela vseživljenjskega 

učenja;
•	 celovit sistem za zagotavljanje kakovosti graditve skoraj ničenergijskih hiš, kjer se na podlagi 

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

2.2 Potrebe po usposabljanju izvajalcev nZEB

Letno število delavcev, ki potrebujejo usposabljanje, lahko ocenimo na podlagi ovrednotenja zaposlenih 
oseb, ki so na trgu delovne sile že dlje časa, pa niso ustrezno usposobljene glede vsebin nZEB. 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 tem URE in OVE v učnih programih. Velik del predstavljajo tudi delavci iz tujine.  

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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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 pod-
jetjih in 

c) na podlagi pregleda trga delovne sile in strukture delavcev po izvoru.  

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 področju nZEB 
(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 3: Potrebe po posameznih kvalifikacijah v okviru potreb po usposabljanju za nZEB. 
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Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, so bil v letu 2010 najpogosteje iskani poklici v gradbeništvu 
naslednji: 

Šifra standardne  
klasifikacije poklicov Poklic

9313.01 delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah
7112.01 zidar
9312.01 delavec za preprosta dela pri nizkih gradnjah
7115.01 tesar
7412.02 elektromonter
7214.01 monter kovinskih konstrukcij
7131.01 pleskar
7411.01 elektroinstalater
8342.01 upravljalec strojev gradbene mehanizacije
7212.01 varilec 

Časovna dinamika potreb po usposabljanju izvajalskega kadra za nZEB v Sloveniji je prikazana v spo-
dnji tabeli in na diagramih v nadaljevanju. Sočasno je prikazan tudi preliminarni scenarij možnih načinov 
formalnega in neformalnega izobraževanja ter usposabljanja za pokrivanje potreb po boljši strokovni 
usposobljenosti.  

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Letne potrebe po usposabljanju obstoječih delav-
cev 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 po-
klicnega izobraževanja in usposabljanja 500 800 1150 1200 1250

Usposobljeni v akreditiranih oblikah dodatnega po-
klicnega 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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Tabela 4: Ocena letnega števila potreb po usposabljanju za izvajalce nZEB.  
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Graf 1: Letne potrebe po usposabljanju izvajalcev nZEB 
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Graf 2: Ocena novo usposobljenih izvajalcev nZEB do leta 2020 
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3 Izhodišča sistemski podpori na področju vseživljenjskega učenja 
izvajalcev gradnje in celovite obnove nizkoenergijskih stavb 

Projekt BUILD UP Skills Slovenija bo s predlogom sistemske podpore na področju usposabljanja izvajal-
cev gradenj ustvaril pogoje za razvoj in izvajanje rednega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja 
ter usposabljanja izvajalcev gradnje nizkoenergijskih stavb v skladu z zahtevami EPBD in cilji 20 20 20.

Cilj omenjenega predloga je opredeliti vse potrebne ciljno usmerjene aktivnosti za zagotavljanje mo-
žnosti, da izvajalci nZEB osvojijo kompetence za kakovostno delo na tem področju. Predlog temelji na 
podlagi izhodišč, zapisanih v poročilu Status quo report, in razpravah konzorcijskih partnerjev ter 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 strokov-
nega izobraževanja zadnja leta zmanjšuje, saj ni primernih motivacijskih in podpornih ukrepov. Odrasli 
se v večjem obsegu vključujejo v programe neformalnega poklicnega usposabljanja in izpopolnjeva-
nja predvsem zaradi poklicnega napredovanja ali zakonskih in tehnoloških zahtev. Praviloma gre za 
usposabljanje, ki ni ovrednoteno kot formalno izobraževanje in ne daje jasne informacije o doseženih 
kompetencah. Neformalnemu izobraževanju (predvsem tistemu, ki ne poteka v tradicionalnem šolskem 
okolju) v nacionalnem izobraževalnem sistemu posvečamo premalo pozornosti. To se odraža v slabi 
sistemski povezavi med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Vrednotenje in priznavanje se, kljub 
zagotovljenim formalnim podlagam, ni razvilo v celovit sistem, zaradi česar tudi pridobivanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij še ni odigralo pričakovane vloge.

Za uresničevanje strategije vseživljenjskega učenja bo odločilno, kako bomo spodbujali razvoj odgovorne-
ga posameznika, kulturo učečih se organizacij in sistematičen razvoj kadrov v podjetjih. Brez teh procesov 
ostaja vseživljenjsko učenje bolj obveznost 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 je v preglednosti vsebine, ki je s poklicnimi 
standardi jasno določena, preglednosti mreže šol, ki jo kot izvajalca določi pristojno ministrstvo, ter prido-
bitvi javne veljavne listine, ki je umeščena v nacionalno ogrodje kvalifikacij. Pomembna je tudi prednost iz 
vidika sofinanciranja, saj izobraževanje za pridobitev te izobrazbe financira država. Izjema so mojstrski in 
delovodski izpiti, ki jih financira kandidat sam, vendar po zaključku, v okviru vsakoletnega razpisa, država 
namenja sredstva za povračilo stroškov pridobitve mojstrskega oz. delovodskega naziva. 

Nacionalno strategijo v okviru projekta Build up Skills Slovenija smo 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 
smo opredelili 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 oz. poklicnih standardov, 
	 nastajanje novih izobraževalnih programov oz. poklicnih standardov, 
	 možnosti vključevanja vsebin v odprti del izobraževalnih programov,
	 prenova mojstrskih in delovodskih izpitov,
	 usposabljanje učiteljev v procesu praktičnega izobraževanja (Train the Trainers) 
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V okviru neformalnega izobraževanja izvajalcev gradnje in celovite obnove nizkoenergetskih 
stavb smo opredelili naslednje vsebine: 

•	 sistemska podpora vseživljenjskemu učenju izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu 
z zahtevami nZEB;

•	 definiranje temeljnih kompetenc izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahteva-
mi nZEB;

•	 utemeljitev in opredelitev temeljnih kompetenc izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v 
skladu z zahtevami nZEB;

•	 celovit sistem izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v 
skladu z zahtevami nZEB, akreditiranja in certificiranja ter vrednotenja:

	 sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in 
celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB;

	 sistem akreditiranja in certificiranja 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 izva-
jalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB. 

3.1 Formalno izobraževanje in nZEB 

3.1.1 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 vseživljenjskega 
učenja. 

Izobraževanje in usposabljanje je regulirano z obsežno zakonodajo. V nadaljevanju navajamo samo 
zakone z neposrednim vplivom 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 upošte-
vanju rezultatov vrednotenj in priporočil Evropske unije, in primerjavi s trendi razvoja sistemov izobra-
ževanja 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 predstavljamo shemo izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, iz katere so razvi-
dne vertikalne in horizontalne povezave, pomembne predvsem pri poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju na področjih, ki se jih dotika vsebina projekta Build Up Skills Slovenija. 
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Slika 7: Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji (Vir: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport) 
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3.1.2 Temelj sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji  

Temelj današnjega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji je bil postavljen z Belo 
knjigo o vzgoji in izobraževanju 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 sindi-
katih, bi morali biti zainteresirani, da bi jim izobraževalni sistem zagotavljal dovolj splošnih in temeljnih 
znanj, s katerimi bodo lahko uresničevali svoje poklicne in izobraževalne ambicije in povečevali svojo 
konkurenčno prednost na trgu dela. Ministrstva pa nastopajo kot nosilec širših interesov države za ure-
sničevanje koncepta vseživljenjskega učenja ter zagotovljajo ustrezna splošna znanja za razvoj zavesti 
o nacionalni pripadnosti in sposobnosti za življenje v demokratični družbi.

Načelo vseživljenjskega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju predstavlja izziv za vzposta-
vitev 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 ne-
formalnega) znanja.

Načelo različnih poti do istega cilja govori o uveljavitvi različnih možnosti za dosego poklicnih kompe-
tenc, potrebnih za uspešno opravljanje dela, o vključevanju v stalno strokovno izpopolnjevanje in slede-
nju novostim na poklicnem področju. 

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

Na podlagi sprejetih izhodišč so se na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja začele uve-
ljavljati pomembne spremembe, kot so povezovanje splošnega, strokovno teoretičnega in praktičnega 
znanja, modularna zasnovanost izobraževalnih programov, praktično usposabljanje z delom kot po-
memben 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 poklic-
nega izobraževanja na višji stopnji. Vendar pričujoči načrt področja višješolskih študijskih programov ne 
obravnava, kajti izvajalski kader v Sloveniji, ki mu bo izobraževanje na podlagi rezultatov projekta Build 
up Skills Slovenija namenjeno, se izobražuje na nivoju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja.  

Družbene in gospodarske spremembe ter padajoči trend vpisa v poklicno in strokovno izobraževanje 
so spodbudile ponoven razmislek o sistemu izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanje strategij, 
predstavljenih 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, potrebnega za pridobitev poklicne izobrazbe,
•	 povezovanje med različnimi izobraževalnimi potmi (splošno – poklicno, mladi – odrasli), 
•	 posodabljanje sistemov kvalifikacij v smislu prilagajanja kvalifikacijskih okvirov in poenostavlja-

nja 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. K 
temu verjetno prispeva tudi nizko vrednotenje poklicne izobrazbe in dela v določenih gospodarskih pa-
nogah. Na drugi strani pa analize trga dela kažejo izredno povpraševanje po profilih s srednjo poklicno 
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izobrazbo, ki je celo 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 za-
posljivosti ali odpiranja lastnega podjetja. 

3.1.3 Nacionalne poklicne kvalifikacije

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

Certifikatni sistem za pridobivanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega strokovnega 
znanja, spretnosti in izkušenj je vpeljan z zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Omogočeno je 
pridobivanje poklicnih kvalifikacij s sistemom preverjanja pridobljenega znanja, 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 ključ-
nih kompetenc. Nacionalne poklicne kvalifikacije so namenjene odraslim in ne pomenijo pridobitve for-
malne izobrazbe, temveč javno veljavno listino, s katero posameznik izkazuje strokovno usposobljenost 
na določenem področju. 

3.1.4 Pregled slovenskega okvira kvalifikacij 

Temeljni namen in cilj Evropskega okvira kvalifikacij (EOK) je, delovati kot pretvornik med različnimi 
sistemi kvalifikacij. Vsebuje osem referenčnih ravni, opredeljenih s pričakovanimi učnimi dosežki – z 
znanjem, s spretnostmi in kompetencami. Kot instrument za spodbujanje vseživljenjskega učenja in 
mobilnosti obsega EOK celoten razpon kvalifikacij – od osnovne do doktorskih. 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 sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS). Sestavlja ga deset ravni. 
Omogoča povezavo izobraževalne in kvalifikacijske strukture v Republiki Sloveniji. Vsebuje koncept 
izobraževalnih aktivnosti (koncept input) in učnih dosežkov (koncept output), kar se sklada z osrednjo 
vlogo ogrodja kvalifikacij. SOK razvršča v navedenih deset ravni programe formalnega izobraževanja. 
Z izzivi umeščanja neformalno pridobljenega znanja in dodatnih kvalifikacij (kot so pravosodni izpit in 
drugi strokovni izpiti) se še srečuje.  

3.1.5 Struktura kvalifikacij na področju nZEB 

Poklicne standarde razvrščamo v osem širših strokovnih skupin na podlagi mednarodne standardne 
klasifikacije izobraževanja (ISCED), ki imajo znotraj še podskupine. Že pri uvrščanju poklicnih stan-
dardov v skupine se zgodi, da je težko uvrstiti poklicni standard v eno samo področje. Poklici namreč 
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 tradicio-
nalnih se pojavljajo tudi novi poklici. 

Področje energetsko varčne gradnje in energetske sanacije stavb v Sloveniji ni bilo enovito obravnava-
no, zato se v izobraževalnih programih pojavlja kot multidisciplinarno področje. Posega na strokovno 
področje gradbeništva, strojništva, elektroenergetike in lesarstva. 

Če želimo izdelati strukturo kvalifikacij na področju gradnje energetsko varčnih stavb, energetske sa-
nacije stavb in učinkovite rabe energije v stavbah, moramo povezati presečne vsebine že izdelanih 
struktur kvalifikacij na osnovi tradicionalnih delitev. V novo oblikovano strukturo kvalifikacij nato smisel-
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no vključimo področja iz ISCED klasifikacije, ki so povezana z gradnjo in s sanacijo stavb ter učinkovito 
rabo energije. 

3.1.6 Poklicni standardi

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

Ob pregledu baze Poklicnih standardov najdemo naslednje poklicne standarde, povezane 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/elektroničarka. 

Poklicni standardi na V. zahtevnostni stopnji:

•	 tehnik/tehnica za gradbeništvo,
•	 operater/operaterka avtomatiziranih postrojev,
•	 sistemski elektroenergetik/sistemska elektroenergetičarka,
•	 operater/operaterka energetskih naprav in sistemov,
•	 operater/operaterka lesarske tehnologije,
•	 mojstrski nazivi po posameznih strokovnih področjih,3

•	 delovodja v gradbeništvu. 

Značilnosti izobraževalnih programov:

•	 modulna sestava izobraževalnih programov pomeni, da je v strokovnih modulih močno preple-
teno strokovno znanje in praktične veščine oziroma spretnosti. Povezanost znanj in spretnosti 
omogoča razvijanje generičnih in strokovnih kompetenc;

•	 kompetenčna zasnovanost programov temelji na znanjih in spretnostih, ki so popisana v po-
klicnih standardih kot temeljnemu dokumentu za pripravo izobraževalnih programov. Izvajanje 
programov je usmerjeno na udeleženca izobraževanja, doseganje njegovih učnih uspehov in 
razvijanje veščin za opravljanje nalog posameznega poklicnega oziroma strokovnega področja;

•	 odprti del izobraževalnih programov na nacionalni ravni ni določen, obsega pa 20 % celotnega 
programa. Oblikovanje vsebine tega dela je prepuščeno izvajalcem izobraževalnih programov 

3 Opomba: za področje mojstrskih nazivov in delovodskih izpitov niso izdelani poklicni standardi. Za to področje je predvidena 
prenova, na podlagi katere bodo v skladu z drugimi usmeritvami v izobraževanju nastali pripadajoči poklicni standardi.
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v skladu z interesi in s potrebami lokalnega okolja in gospodarstva. S tem je omogočena pri-
lagodljivost izobraževalnega programa, saj je možno vključevati v program sodobna znanja in 
dognanja novih tehnologij brez sprejemanja programov na nacionalni ravni; 

•	 kreditno ovrednotenje programskih enot omogoča priznavanje in prenosljivost slednjih v formal-
nem sistemu izobraževanja. Vrednost kreditne točke 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 izobraževa-
nja je predvsem spoznavanje realnega delovnega okolja in poklicna socializacija.

V Sloveniji imamo več ravni izobraževalnih programov, ki so vsebinsko in s poklicnimi kompetencami 
povezani z energetsko varčno gradnjo stavb, energetsko sanacijo stavb in učinkovito rabo energije v 
stavbah.

Raven srednjega poklicnega izobraževanja (spi), kjer trajajo izobraževalni programi tri 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 štiri leta, ter poklic-
no tehniškega izobraževanja (pti), kjer trajajo izobraževalni programi dodatni dve 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 inštalacij,
•	 mojster stavbni steklar,
•	 elektroinštalaterski mojster,
•	 zidarski mojster,
•	 slikoplekarski mojster,
•	 mojster klepar krovec,
•	 pečarski mojster,
•	 mizarski mojster,
•	 kamnoseški mojster,
•	 mojster polagalec keramičnih oblog,
•	 dimnikarski mojster,
•	 delovodja v gradbeništvu. 
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Pregled vpisa v izobraževalne programe od šolskega leta 2007/2008 naprej 

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

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

Tabela 5: Vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov, povezanih z energetsko varčno gradnjo in energetsko 
sanacijo stavb. 

Podatki kažejo, da se vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in 
poklicno tehniškega izobraževanja, povezane z energetsko varčno gradnjo, energetsko sanacijo objek-
tov in učinkovito rabo energije, v zadnjih petih letih zmanjšuje, podobno kot na ostalih programih sre-
dnjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja. 

Trendi vpisa v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so primerljivi s tistimi v 
primerljivih državah Evropske unije. Razvojni dokumenti Republike Slovenije priznavajo pomembnost 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki omogoča nadaljnji razvoj gospodarskih panog, zato priča-
kujemo ukrepe, ki bodo tovrstno izobraževanje pomagali obdržati vsaj na dosedanji ravni. 
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Mojstrski naziv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Skupaj
Mizarski mojster 2 3 4 2 1 1 13
Zidarski mojster 6 4 4 1 5 0 20
Mojster stavbni steklar 0 0 0 1 0 0 1
Dimnikarski mojster 3 4 7 1 5 1 21
Mojster strojnih instalacij 10 12 21 11 9 10 73
Elektroinštalaterski mojster 11 6 13 7 9 5 51
Slikopleskarski mojster 14 1 0 0 5 2 22
Mojster klepar-krovec 8 3 2 2 3 1 19
Kamnoseški mojster 3 2 0 0 0 0 5
Pečarski mojster 2 0 0 0 0 0 2
Mojster polagalec keramičnih oblog 2 0 2 0 0 0 4
Skupaj 61 35 53 25 37 20 231

Tabela 6: Vpis v mojstrske izpite za področja, povezana z URE in OVE 

3.2 Strukturirane rešitve in predlog dejavnosti za uresničitev ciljev nZEB v 
okviru formalnega izobraževanja 

3.2.1 Prenova izobraževalnih programov/ poklicnih standardov 

Izobraževalni programi na nivoju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja se pe-
riodično prenavljajo v skladu z metodologijo, ki jo predpisujejo izhodišča za pripravo izobraževalnih 
programov. Ob naslednji prenovi bomo v vse predhodno navedene poklicne standarde vnesli vsebine 
oz. kompetence na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki vo-
dijo k doseganju ciljev 20 20 20. Vsebine bodo za vse poklicne standard enake, saj je na tem področju 
potrebna interdisciplinarnost. Zato je smiselno, da dijaki, ne glede na pridobljeni naziv, usvojijo enotna 
osnovna znanja s področja URE in OVE. Le tako bodo prepoznali celovitost pomena nZEB in možne 
posledice zaradi neupoštevanja celovitega pristopa k nizkoenergijski gradnji. 

3.2.2 Nastajanje novih izobraževalnih programov/ poklicnih standardov 

Skladno s cilji in z usmeritvami na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževa-
nja 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 poklicni nazivi:

•	 monter/monterka fotonapetostnih sistemov,
•	 operater/ operaterka fotonapetostnih sistemov,
•	 operater/operaterka energetskih naprav in sistemov (dopolnjen s termičnimi solarnimi sistemi),
•	 energetski upravnik/upravnica. 

Zaznali smo tudi potrebo po novih poklicnih standardih, ki bi služili kot podlaga za oblikovanje NPK:

•	 serviser/serviserka gorilnikov,
•	 izolater/izolaterka ogrevalnih in prezračevalnih inštalacij. 
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3.2.3 Možnosti vključevanja vsebin v odprti del izobraževalnih programov

Izobraževalni programi na nacionalni ravni dopuščajo izbirnost oziroma dajejo izvajalcu možnost, da v 
okviru 20 % odprtega dela programa vključi vsebine, aktualne v vse hitreje se razvijajočih strokovnih 
področjih oziroma takšne, ki so usklajene z lokalnimi potrebami.

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

V programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja smo z analizo stanja zasle-
dili nekaj modulov odprtega programa, ki po nazivih sodeč, obravnavajo tematiko energetsko varčne 
gradnje in energetsko sanacijo stavb, kot na primer: solarni sistemi, obnovljivi viri energije, varčna hiša, 
bio in pasivne hiše, učinkovita raba energije, projektiranje stavbnega pohištva, alternativni viri energije, 
novi materiali v gradbeništvu.

Odgovornim inštitucijam, pristojnemu ministrstvu, bomo predlagali, da vsem izvajalcem izobraževalnih 
programov s področja nizkoenergijske gradnje naloži, da v odprti del kurikula vključijo 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 pridobiti enotna osnovna znanja s področja URE in OVE. Ko bodo te vse-
bine ob prenovi posameznih poklicnih standardov kot kompetence umeščene v redno vsebino preno-
vljenih poklicnih standardov oz. izobraževalnih programov, bo odprti del kurikula namenjen pridobivanju 
poklicno specifičnih kompetenc po posameznih področjih. 

3.2.4 Prenova mojstrskih in delovodskih izpitov

Slovenija je v letu 2000 uvedla izvajanje mojstrskih izpitov ter jih umestila v izobraževalni program na 
nivoju srednje strokovne izobrazbe.  

V obdobju od začetka izvajanja mojstrskih in delovodskih izpitov do priprave tega načrta se sistem iz-
vajanja mojstrskih in delovodskih izpitov ni spremenil. Evropske države, ki imajo v sistem izobraževanja 
umeščene mojstrske izpite, so v preteklih letih izvedle prenovo na tem področju, zato moramo enako 
storiti tudi v Sloveniji. 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 nomenklature poklicev in zaradi napredka 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 področjih, odgovorni vodje posameznih del na 
gradbišču in tudi mentorji dijakom na obveznem praktičnem usposabljanju. 

3.2.5 Usposabljanje učiteljev v procesu praktičnega izobraževanja - Train the Trainers  

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

V dogovoru z MIZKŠ obstaja možnost prijave programov usposabljanja s področja nizkoenergijske 
gradnje, ki bodo namenjeni učiteljem strokovno-teoretičnih predmetov, učiteljem praktičnega pouka, 
mojstrom, saj nastopajo kot mentorji v procesu rednega izobraževanja dijakov v času praktičnega uspo-
sabljanja pri delodajalcu.
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Programe usposabljanja za vse udeležence sofinancira pristojno ministrstvo, del stroškov za svoje za-
poslene pa krije posamezna šola.

Ta ukrep omogoča izvajanje 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.  

3.3 Neformalno izobraževanja izvajalcev gradnje nizkoenergetskih stavb in ce-
lovite obnove stavb

Na področju neformalnega izobraževanja smo v okviru poročila Status quo report ugotovili veliko nepre-
glednost nad izvajalci, nad vsebino obstoječih usposabljanj, cenami in pristopi, pri čemer se je raziskava 
osredotočila izključno na preverjanje izvajalcev in vsebin, povezanih z usposabljanjem s področja nZEB.

Izvajanje neformalnega izobraževanja je prepuščeno iniciativam posameznih izvajalcev, ki zasledujejo 
predvsem vsak svoje poslovne interese, to so:  

•	 poklicne šole,
•	 medpodjetniški izobraževalni centri,
•	 zbornice in druga strokovna združenja,
•	 privatne izobraževalne inštitucije in podjetja,
•	 proizvajalci in dobavitelji materialov in opreme.  

3.3.1 Zakonske in strokovne podlage za pripravo okvirov neformalnega izobraževanja izvajal-
cev nZEB 

Kot strokovne podlage pri pripravi okvirov neformalnega izobraževanja izvajalcev gradnje nZEB in ce-
lovite obnove stavb so upoštevani tako evropski kot nacionalni dokumenti in predpisi, ki se nanašajo na 
področje gradbeništva ter na področje izobraževanja in usposabljanja odraslih. 

Direktive s področja gradbeništva, na katerih sloni model usposabljanja izvajalcev gradnje nZEB

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

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

- Direktiva EU-RES (2009/28/EC) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljenih virov (4/2009), ki nava-
ja nacionalni splošni delež OVE v končni porabi energije v 2020 - za Slovenijo 25 %. (v letu 2005 je bila 
poraba energije v Sloveniji 16 %)

- Direktiva – EPBD prenovitev (31/EU/2010) o energetski učinkovitosti stavb 

Mednarodni dokumenti za področje izobraževanja odraslih

•	 Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast - Evropa 2020; dokument 
poudarja, da sta vseživljenjsko učenje ter razvijanje spretnosti in znanj ključna sestavina pri 
premostitvi sedanje gospodarske in družbene krize. 

•	 UNESCO World Report (2010) poudarja vlogo kulturne izposoje s pomočjo mobilnosti, učenja 
jezikov in obvladovanja tehnološkega napredka ter vlogo kulture kot temelja ustvarjalnosti. 

•	 Resolucija sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih; dokument 
poudarja, da je izobraževanje odraslih najšibkejši člen pri vzpostavitvi nacionalnih sistemov 
vseživljenjskega učenja. Glavno sporočilo dokumenta je 'da bi področje izobraževanja odraslih 
lahko podprlo strategijo 'Evropa 2020', bodo potrebna obsežna dodatna prizadevanja v zvezi 
z vzpostavitvijo učinkovitega in uspešnega financiranja, z zagotavljanjem pogojev za 'drugo 
priložnost' in s pridobivanjem temeljnih kompetenc, kot so jezikovna, matematična in digitalna 
pismenost, s ciljno usmerjenim učenjem za migrante, osebe, ki so zgodaj zapustile šolanje, in 
mlade, ki se ne izobražujejo, usposabljajo in niso zaposleni, invalidne osebe in starejše.
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•	 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje; 
v dokumentu je izpostavljeno, da države članice razvijajo ponudbo ključnih kompetenc za vse 
kot del svojih strategij za vseživljenjsko učenje, vključno s strategijami za doseganje splošne 
pismenosti in uporabljajo Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni 
okvir. 

•	 Osnutek sklepov Sveta o pismenosti; Osnutek je prvi korak k zmanjševanju problema bralne 
pismenosti pri mladih in odraslih. Po podatkih EUROSTATA za leto 2010 je v EU kar 22,2 % 
petnajstletnikov z nizko stopnjo bralne pismenosti. Kot rešitev se ponujajo politične zaveze na 
teh področjih. Temeljni namen je znižati delež mladih z nezadostnimi spretnostmi pri bralni pi-
smenosti, matematiki in naravoslovju (pod 15 %). 

•	 Evropska kohezijska politika (2012) in Splošni okoljski akcijski program EU (2013) poudarjata 
nujnost kompetenc na področju rabe energije, materialnih virov, skupnostnega delovanja ter 
znanja in vrednot trajnostnega gospodarjenja. 

•	 Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih 2012 - 2014 
(EK, 2011): v prvem prednostnem področju, Izvajanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti, je 
zapisano priporočilo, naj se države članice usmerijo na »spodbujanje povpraševanja in vzposta-
vitev vsestranskih in lahko dostopnih sistemov informiranja in orientacije, ki naj bi jih spremljale 
učinkovite strategije obveščanja za boljšo seznanjenost in večjo motivacijo potencialnih udele-
žencev učenja, s posebnim poudarkom na prikrajšanih skupinah, tistih, ki predčasno zapuščajo 
šole, mladih, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso zaposleni, nizkokvalificiranih odra-
slih, zlasti tistih, ki imajo težave s pismenostjo« (str. 5) ter, da naj se usmerijo na »vzpostavitev 
brezhibno delujočih sistemov za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja ter spod-
bujanje njihove uporabe med odraslimi vseh starosti in stopenj kvalifikacije, pa tudi v podjetjih 
in drugih organizacijah« (str. 5). 

•	 Priporočila Sveta o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja (EK, 2012): Svet je 
pripravil predloge ukrepov, ki vključujejo praktična priporočila za države članice, da bi vsake-
mu državljanu zagotovile možnost potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
predlog EK je usmerjen v korist državljanov EU, da lahko z ovrednotenjem svojega znanja, pri-
dobljenega na neformalen ali tudi na priložnosten način, pridobijo celotno ali delno kvalifikacijo. 
Izpostavljeno je, da moramo v teh postopkih posebno pozornost nameniti prikrajšanim skupi-
nam; strokovno osebje mora biti ustrezno usposobljeno, da bodo postopki jasni ter strokovno 
ustrezno in kakovostno izpeljani. 

•	 Priporočila UNESCO-a za področje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja (UNE-
SCO Institute for Lifelong Learning, 2012): priporočila UNESCO-a so pripravili z namenom, da 
bi državam članicam olajšali razvoj in nadgradnjo sistema vrednotenja in priznavanja vsega 
znanja, zlasti tistega, pridobljenega po neformalnih in priložnostnih poteh; tudi UNESCO vidi 
postopek vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja kot ključni dejavnik pri 
uveljavljanju vseživljenjskega učenja. 

Nacionalni dokumenti za področje izobraževanja in usposabljanja odraslih 

Izobraževanje odraslih poleg Zakona o izobraževanju odraslih urejajo še drugi zakoni s področja izobra-
ževanja – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2003), Zakon o osnovni 
šoli (Ur. l., 2006), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006), Zakon o gimna-
zijah (Ur. l. št. 1/2007), Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 in 85/09), 
Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07) in Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. št. 119/2006). Izobraževanje 
odraslih urejajo tudi zakoni na drugih področjih (delo, zaposlovanje, sociala ter na različnih področjih 
dejavnosti ali strok), podzakonski predpisi, izobraževanje in usposabljanje odraslih pa je zajeto tudi v 
drugih pravnih in strateških dokumentih v različnih gospodarskih sektorjih.

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih do leta 2010 (ReNPIO) (Ur. l. št. 70/2004) je 
strateški razvojni dokument, s katerim državni zbor določi javni interes pri izobraževanju odraslih, pred-
nostna področja, opredeli dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih in zagotovi stabilno 
financiranje iz javnih sredstev. Program je podlaga za vsakoletno operativno načrtovanje. Nacionalni 
program se udejanja z letnim programom, ki ga sprejme vlada RS. Letni program določa izobraževalne 
programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresni-
čevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo 
programa. S tema dvema dokumentoma je določeno izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. 
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Pripravljen pa je že osnutek resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 
2012 – 2020. 

Sredstva za financiranje izobraževanja odraslih se lahko zagotavljajo iz različnih virov, in sicer iz dr-
žavnega proračuna, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz skladov za izobraževanje odraslih, iz sredstev 
delodajalcev, iz dotacij, donacij in daril ter iz prispevkov udeležencev izobraževanja (šolnin). Pomemben 
vir financiranja izobraževanja odraslih predstavljajo tudi evropska sredstva (Evropski socialni sklad). 

Upoštevanje dobrih praks in zaključkov poročila »Status quo report«

V načrtu bomo upoštevali tudi prednosti rednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki smo jih 
zaznali v okviru proučevanja slovenskega izobraževalnega sistema ter jih v prilagojeni obliki prenesli 
v sistem neformalnega usposabljanja in izpopolnjevanja. To pomeni, da bomo s predlaganimi rešitva-
mi zagotovili preglednost nad izvajalci, vsebinami in metodami dela. Na drugi strani bomo vzpostavili 
sistem preverjanja znanja in pridobitve“neformalnega” licenciranja, ki lahko v prihosnosti, na podlagi 
izkušenj in potreb na trgu dela, 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 poročila »Status quo report«, je pokazala velike omejitve na strani delodajal-
cev, 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.  
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4 Celovit sistem neformalnega izobraževanja in usposabljanja izva-
jalcev novih gradenj in obnov v skladu z zahtevami nZEB

Republika Slovenija je razvojne usmeritve v zvezi z vseživljenjskim izobraževanjem zapisala v Strategiji 
razvoja vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. Vseživljenjsko 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 osebno-
stne lastnosti in oblikujemo vrednote. Razvoj pojmovanja vseživljenjskosti 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 vseživljenjskosti učenja temeljijo na strateških ciljih Evropske unije na področju izobraže-
vanja in usposabljanja ter so usmerjeni v izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja 
in usposabljanja, olajšanju ozirome povečanju dostopnosta izobraževanja in usposabljanja ter odpiranju 
teh sistemov v širše okolje.

Področje učenja za uspešno in kakovostno delo ter poklicno karier, se v zadnjem času izkazuje kot eno 
najpomembnejših, ker zajema začetno, nadaljevalno poklicno in strokovno izobraževanje. Pri oprede-
ljevanju potreb po izobraževanju in oblikovanju ustrezne ponudbe je trebo spodbuditi povezovanje šo, 
in delodajalcev ter jih uskladiti z interesi delojemalcev, delodajalcev, izobraževalnih inštitucij in lokalne 
skupnosti. 

Z uveljavljanjem modela razvoja človeških virov v procese dela in ureaničevanjem načela, da je vsako 
delovno mesto tudi učno mesto, je mogoče uresničevati vseživljenjsko učenje tudi na delovnih mestih. 
Pri tem je pomembno, da se delodajalci in delavci zavedajo odgovornosti za svoje delo in 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 ne bi spremljai delavčevega razvoja pasivno, saj je izobraževanje učinkovitejše, kadar 
se organizacija temu ustrezno prilagodi in razvije v učenju prijazno okolje. Sistem napredovanja pri delu 
mora biti povezan s stalnim izobraževanjem in z usposabljanjem, ki ne temeljita 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 brez delov-
nih izkušenj. Velikost podjetja močno vpliva na način in organiziranost izobraževanja. Izobraževanje v 
majhnih in srednjih podjetjih je povsem specifično, drugačno od izobraževanja v velikih podjetjih. Pogo-
sto 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 slabi 
njihovo konkurenčno sposobnost. Pri pripravi celostnega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja izva-
jalcev gradnje nizkoenergetskih stavb smo izhajali iz strategije vseživljenjskega učenja v Sloveniji ter ga 
zasnovali na načelih odprtosti in dostopnosti, udeleženčeve samostojnosti, prilagodljivosti, aktualnosti, 
individualnosti in interdisciplinarnosti.

Upoštevanje omenjenih načel v sistemu izpopolnjevanja in usposabljanja predpostavlja:

•	 opuščanje shem in kalupov, ki utesnjujejo izobraževalno dejavnost po tradicionalno pedagoško-
didaktičnih in šolsko-inštitucionalnih 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, iz-

kušenjsko učenje ter alternativni modeli učenja in poučevanja;
•	 interdisciplinarnost.  
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Celovit sistem je sestavljen iz treh podsistemov, med katerimi obstaja velika stopnja kompatibilnosti, 
usklajenosti in povezanosti. Sestavljajo ga: 

•	 sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in celovitih ob-
nov v skladu z zahtevami nZEB,

•	 sistem akreditiranja in certificiranja v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja iz-
vajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB,

•	 ocenjevalni (evalvacijski) sistem v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izva-
jalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB. 

Pripravila ga je skupina projektnih strokovnjakov OZS4. 

4.1 Izbor pristopa k oblikovanju modela vseživljenjskega izobraževanja izvajal-
cev nZEB

Izhodišče projkekta BUILD UP Skills Slovenija pri pripravi celovitega sistema izpopolnjevanja in usposa-
bljanja izvajalcev nZEB je, da je potrebno pri pripravi in oblikovanju celovitega sistema izhajati iz analiz 
trenutnega stanja, analiz potreb neposrednih izkušenj ter izkušenj tako dobrih kot slabih praks.

Andragoški center Slovenije je razvil dva primera načrtovanja izobraževalnih programov za odrasle5:

•	 partnersko sodelovanje pri ugotavljanju potreb in razvoju novih izobraževalnih programov za 
odrasle. Gre za metodologijo, ki je bila prvič praktično uporabljena v letih 2010 - 2011. Na njeni 
podlagi so bili razviti trije novi programi usposabljanja za ciljno skupino brezposelnih6. Metodo-
logija zajema vse ključne faze andragoškega cikla pri načrtovanju nove programske ponudbe, 
vključuje pa tudi sodobne prijeme v kurikularnem načrtovanju, ki vključujejo učno-ciljno in kom-
petenčno zasnovo programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja; 

•	 kompetenčna zasnova programov izpopolnjevanja, ki je bila uporabljena za razvoj programov, 
namenjenih andragoškim delavcem7. Pristop temelji na metodologiji, ki predvidi opredelitev zna-
čilnih del in nalog, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih v določeni vlogi (npr. učitelj, organizator 
izobraževanja odraslih, vodja programskega področja). Na tej podlagi pa je opravljen razmislek 
o tem, katere kompetence potrebuje za to, da bo lahko ta dela in naloge uspešno opravljal.  

V okviru projekta BUILD UP Skills Slovenija smo pri razvoju celovitega modela uporabili metodologijo 
kompetenčnega pristopa.  

4.2 Definiranje temeljnih kompetenc izvajalcev novih gradenj in celovitih ob-
nov v skladu z zahtevami nZEB 

S preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učin-
kovitosti stavb (2010/31/EU, EPBD Recast iz 2010), je potrebano bistveno več poudarka posvetiti ne-
formalnemu usposabljanju in izpopolnjevanju učenja izvajalskega kadra, ki bo na gradbiščih izvajal so-
dobne, 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 so se oblikovale temeljne kompetence, ki jih potrebujejo izvajalci za kakovo-
stno izvedbo gradnje nizkoenergetskih stavb. Nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE 
so bila pomemben dejavnik pri oblikovanju temeljnih kompetenc.  

4 Barbara Vrhovnik; Janko Rozman; Janez Mekinc; Matjaž Valenčič; Andrej Papež; Bojan Žnidaršič
5 Več o projektu: http://kakovost.acs.si/aktualni_projekti/index.php?nid=1040&id=425; http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/

index.php?nid=5320&id=393
6 Več o projektu: http://kakovost.acs.si/aktualni_projekti/index.php?nid=1040&id=425; http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/

index.php?nid=5320&id=393
7 Več: http://izobrazevanje.acs.si/knjizna_polica/index.php?id=770 

http://kakovost.acs.si/aktualni_projekti/index.php?nid=1040&id=425
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/index.php?nid=5320&id=393
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/index.php?nid=5320&id=393
http://kakovost.acs.si/aktualni_projekti/index.php?nid=1040&id=425
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/index.php?nid=5320&id=393
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1/index.php?nid=5320&id=393
http://izobrazevanje.acs.si/knjizna_polica/index.php?id=770
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Temeljna 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 informativ-
no 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 kratkotrajno, večkratno usposabljanje, ki bo za zaposlene brezplačno,
•	 vzpostaviti bo potrebano tudi certifikatni sistem za vrednotenje tudi neformalnega usposablja-

nja, kot ključnega dela vseživljenjskega učenja,
•	 vzpostaviti bomo morali potrebno celovit sistem za zagotavljanje kakovosti graditve skoraj nič 

energijskih hiš, v katerem se bodo na podlagi protokola usposobitve stavbe (angl. »commissio-
ning«) podrobno opredeljeni elementi zagotavljanja kakovosti v posameznih strokah. 

4.3 Model neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja izvajalcev novih gra-
denj 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 znanj in usposabljanja, učenja spre-
tnosti in veščin nZEB. Vzporedno z oblikovanjem in s pripravo sistema neformalnega izpopolnevanja in 
usposabljanja moramo pripraviti tudi sistem licenciranja, ki bo omogočil kakovostno izvedbo programov 
izpopolnjevanja in usposabljanja, zagotovil potrebne kompetence udeležencem ter visoke standarde 
izvajanja zahtev nZEB. 

Pri oblikovanju celostnega sistema neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja smo sledili nasle-
dnjim načelom: 

•	 v programe izpopolnjevanja in usposabljanja bomo vključili vsebinska in strokovna področja, 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 izključno tista znanja, 
veščine in spretnosti, ki jih potrebujejo za zagotavljanje in izvajanje zahtev nZEB;

•	 programi izpopolnjevanja in usposabljanja bodo namenjeni tistim, ki že imajo osnovno znanje, 
spretnosti in veščine s svojega strokovnega področja;

•	 sistem neformalnega izobraževanja in usposabljanja mora biti pregleden in dostopen najširše-
mu krogu zainteresiranih udeležencev;

•	 sistem neformalnega izobraževanja in usposabljanja mora biti usklajen in kompatibilen s siste-
mom licenciranja udeležencev, ki uspešno končajo program izpopolnjevanja in usposabljanja;

•	 v sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja mora biti transparentno vključen pro-
ces vrednotenja in kasnejših spremljevalnih (follow up) analiz vsebin, ciljev in izvajalcev ter tako 
zagotovljati stalno kakovost izvedbe programov izpopolnjevanja in usposabljanja;

•	 sistem je oblikovan tako, da programi vsebinsko prehajajo od splošnega k posebnemu.
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Za lažje razumevanje celovitosti sistema izpopolnjevanja in usposabljanja smo razvili model, ki je pri-
kazan na spodnji sliki. Sistem temelji na treh nivojih, ki jih bomo izvajali kot vsebinske module in pod-
module.

SPLOŠNA ZNANJA O GRADNJI IN 
OBNOVI PO ZAHTEVAH nZEB: 
- zakonodaja 
- predstavitev in razumevanje vseh 
gradnikov in  
 gradbenih faz, ki nastopajo pri gradnji nZEB 
- subvencioniranje 

SPLOŠNA ZNANJA V PODPORO 
U�INKOVITI KOMUNIKACIJI Z UDELEŽENCI 
- komuniciranje s strankami 
- osnovne zakonitosti delovanja trga izdelkov in 
storitev gradnje, obnove in njihovo trženje 

1. modul – TEMELJNA ZNANJA 

POTRDILO O UDELEŽBI NA 
USPOSABLJANJU ZA POSAMEZNI MODUL 

TEORETI�NI IZPIT 

LICENCA ZA 
POSAMEZNIKA

LICENCA ZA 
PODJETJA 

 
 

e-
U�ILNICA 

gradiva  
in 

navodila 
za 

pripravo 
na izpit 

S potrdilom pridobijo 
udeleženci tudi klju� za dostop 
do gradiv v e-u�ilnici 

2. modul – POKLICNO SPECIFI�NA ZNANJA 
POD-MODUL A  
OVOJ STAVBE 
- sistemi gradbenih 

konstrucij (masivne, 
lahke) 

- sistemi ovoja stavbe 
- sistemi streh 
- sistemi stavbneg pohištva
- suhomontažni sistemi sten 

in stropov 

POD-MODUL B 
STROJNE INŠTALACIJE 
- OVE (toplota in SPTE) 
- strojne instalacije 
- sistemi ogrevanja 
- sistemi hlajenja 
- sistemi prezra�evanja 
- sistemi ravnanja z vodo 
 

POD-MODUL C 
ELEKTROINŠTALACIJE 
- OVE (elektrika in SPTE) 

- elektroinštalacije 
- razsvetljava 
- sistemi 

inteligentnih 
inštalacij 

LEGENDA: 
SPTE-soproizvodnja toplote in 
elektrike 

3. modul - SPECIALIZIRANA PRAKTI�NA ZNANJA, 
SPRETNOSTI IN VEŠ�INE 

Usposabljanje in prakti�ni izpit pri akreditiranem proizvajalcu/ dobavitelju glede na specifiko 
posameznih izvajalcev, kandidat pridobi poljubno število potrdil tretjega modula; vsi so priloga 

certifikatu

 

Slika 8: Model neformalnega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja – BUILD UP Skills Slovenija (Mekinc, 
Vrhovnik, Rozman, 2013.) 

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 delovodij in moj-
strov smo vključili tudi vse vodje izvedbe del in storitev v podjetjih, ki se ukvarjajo z nZEB. 

Pri oblikovanju celovitega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja smo izhajali iz analiz trenutnega 
stanja, analiz potreb neposrednih izvajalcev ter izkušenj dobrih in slabih praks. Temeljna ugotovitev, ki 
smo jo dosledno upoštevali pri razvoju sistema, je bila potreba po interdisciplinarnem znanju udeležen-
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cev programov usposabljanja in izpopolnjevanja. To pomeni, da potrebuje udeleženec, ki v praksi izvaja 
dela ali storitve ene specifične stroke, tudi znanje s področja poznavanja in razumevanja zakonitosti, 
standardov in zahtev drugih strokovno specifičnih področij, povezanih z nZEB. Pri novi gradnji ali celoviti 
obnovi po zahtevah nZEB je nujno potreben interdisciplinaren pristop, kjer se različne gradbene, obrtni-
ške 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.   

4.3.1 1. modul – TEMELJNA ZNANJA 

V prvi modul so zajeta temeljna znanja, ki se nanašajo na novo gradnjo in celovito obnovo v skladu z 
zahtevami nZEB. Programi izpopolnjevanja in usposabljanja temeljnih znanj bodo pripravljeni in izvajani 
na način, da bodo udeleženci pridobili naslednje temeljne kompetence: 

•	 razumevanje pomena nizko energijske gradnje,
•	 razumevanje pomena interdisciplinarnega pristop za učinkovitost gradnje,
•	 razumevanje in poznavanje stroškov gradnje, vzdrževanja in obratovanja v življenjski dobi,
•	 razumevanje in poznavanje tehničnih predpisov in zakonodaje s področja nZEB,
•	 razumevanje in poznavanje zakonitosti dobrega bivalnega ugodja,
•	 razumevanje in poznavanje detajlov v projektni dokumentaciji,
•	 razumevanje in poznavanje ukrepov URE in njihovega vpliva na porabo primarne energije,
•	 razumevanje in poznavnaje možnosti izrabe pasivnih in aktivnih OVE ter pripadajočih sistemov,
•	 razumevanje in poznavanje principa gradbene fizike pri novogradnjah in adaptacijah,
•	 razumevanje pomena kakovosti notranjega zraka in higienskih zahtev prezračevanja,
•	 razumevanje pomena zrakotestnosti, 
•	 razumevanje in poznavanje problematike požarne varnosti,
•	 razumevanje pomena učinkovite komunikacije s stranko in poznavanje veščin in spretnosti v 

komuniciranju
•	 razumevanje in poznavanje osnovnih zakonitosti delovanja trga izdelkov in storitev, povezanih 

z gradnjo, obnovo in njihovim trženjem. 

Prvega modula se bodo udeležili vsi iz obeh ciljnih skupin, ki želijo pridobiti licenco BUILD UP Skills 
Slovenija ali zgolj potrdilo o udeležbi na osnovnem programu izpopolnjevanja in usposabljanja BUILD 
UP Skills Slovenija. Udeleženci po končanem 1. modulu programa izpopolnjevanja in usposabljanja 
prejmejo potrdilo o udeležbi. 

Opredelitev ciljev 1. modula: 

1. Nizkoenergijska gradnja in ukrepi učinkovite rabe energije ter njihov vpliv na porabo 
primarne energije

Udeleženci izobraževanja (usposabljanja) v tem delu dobijo osnovne informacije o smiselnosti nizkoe-
nergijske gradnje. Pridobijo razumevanje, da je uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izraba ob-
novljiivh virov energije neizogibno. Spoznajo osnovne energijske vire glede na njihov izvor in razumejo, 
kaj pomeni raba obnovljivih virov energije - iz stroškovnega in okoljevarstvenega vidika. Udeleženci 
razumejo pojem nizkoenergijske gradnje in gradnje skoraj ničenergijskih stavb nZEB. Pri izvajanju del 
se izvajalci srečujejo z različnimi novimi materiali in tehnologijami. Če ne poznajo smiselnosti nizkoener-
gijske gradnje, se jim določeni postopki lahko zdijo nepotrebni ali preveč zakomplicirani, in se odločijo 
za poenostavitve. Zavedati se morajo, da s tem lahko porušijo sistem nizkoenergijske gradnje. Za stav-
be porabimo povprečno skoraj 40 % skupne energije. Ukrepi učinkovite rabe energije so potrebni tudi 
zaradi zmanjšanja rabe primarne energije. 

2. Interdisciplinaren pristop k energetsko učinkoviti gradnji (nZEB)

Udeleženci spoznajo, da so vsi sklopi, elementi ali naprave, ki so jih vgradili sami ali drugi izvajalci del, 
namensko vgrajeni in imajo pri zagotavljanju energetske učinkovitosti svoj pomen. Spoznati morajo, 
da z izvajanjem svojega dela ne smejo posegati v izdelke ali postopke drugih in da morajo svoje delo 
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izvesti na način, ki bo omogočal nadaljevanje dela drugim izvajalcem. Stavba je zapletena celota, ki 
mora poleg kakovostnega bivanja in učinkovitosti na energetskem področju zagotavljati vsaj še bistvene 
zahteve: mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito in 
zaščito okolice, varnost pri uporabi in zaščito pred hrupom. Za izpolnjevanje teh zahtev je potreben in-
terdisciplinaren pristop pri načrtovanju, gradnji, rabi, vzdrževanju in tudi razgradnji. Poleg tega je vsaka 
stavba konstrukcija, ki je umeščena v prostor in nanj tudi vpliva, zato je nujen interdisciplinarni pristop 
v odnosu stavbe do prostora. Le stavbo, ki je usklajeno projektirana, grajena in postavljena v prostor, 
lahko uporabljamo učinkovito.  

3. Stroški gradnje, vzdrževanja in obratovanja objekta v življenjski dobi 

Udeleženci spoznajo, da je energetsko učinkovita gradnje tudi stroškovno učinkovita, v vseh fazah gra-
dnje in uporabe objekta. Le stroškovno učinkovita gradnja je lahko tudi energijsko učinkovita. Zato je že 
ob načrtovanju potrebno poznavanje in optimiranje stroškov gradnje, vzdrževanja, rabe in razgradnje 
stavbe.  

4. Tehnični predpisi in zakonodaja s področja energetsko učinkovite gradnje s podrobnost-
mi v projektni dokumentaciji

Udeleženci se v tem delu seznanijo z obstoječimi predpisi, ki v EU in Sloveniji urejajo energetsko učin-
kovito gradnjo stavb in izrabo obnovljivih virov. Spoznajo, da obstajajo predpisi za posamezna področja 
učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije, tako da bodo kasneje v praksi vedeli zanje in jih po 
potrebi tudi znali poiskati. Spoznajo dele projektne dokumentacije in se seznanijo z najbolj pogostimi 
podrobnostmi, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu. 

5. Zakonitosti bivalnega ugodja 

Udeležence spomnimo, da stavba nudi domače ali delovno okolje, zaščito pred vremenskimi vplivi in 
varnost. Bivanje v njej mora omogočati več kot le zagotavljanje temeljnih človekovih potreb. Biti mora 
tudi varno, zdravo, udobno, skratka kakovostno. Potrebni bivalni pogoji v stavbah se s časom spremi-
njajo, razvijajo in sledijo stanju tehnike za zagotavljanje zdravstvenih, bioloških, psiholoških, fizioloških, 
socioloških, ekoloških, ekonomskih in drugih potreb. Cilj nizkoenergijske gradnje je zagotavljanje bival-
nega udobja s hkratnim zagotavljanjem uporabne vrednosti in udobja bivanja, tako v stanovanjski kot 
poslovni stavbi. Vsaka stavba mora biti energetsko učinkovita, vendar ne na račun udobja, kakovosti 
bivanja ali funkcionalnosti. 

6. Izraba pasivnih in aktivnih obnovljivih energijskih virov

Udeleženci se seznanijo z možnostmi obnovljivih virov energije. Spoznajo, da se glede na naravne 
danosti dolgoročno lahko zanesemo predvsem na obnovljive vire energije, ki so direktna posledica 
sončnega sevanja, in posredno, v obliki energije vodotokov, vetra, biomase in še česa. Spoznajo, da se 
bo nujno v kratkem prilagoditi značilnostim obnovljivih virov energije: to je časovno neskladje in majhna 
razpoložljiva moč. Sončnega sevanja je najmanj takrat, ko najbolj potrebujemo ogrevanje; vetrna ener-
gija ni stalna niti predvidljiva; vodotoki imajo kljub dobri zadrževalni sposobnosti povodja sezonska ni-
hanja, biomase ni dovolj za energijsko oskrbo stavb in še kaj. Zato moramo za oskrbo stavb v zimskem 
obdobju uporabiti vse razpoložljive načine energijske oskrbe: direktno sončno sevanje za ogrevanje, 
sončno svetlobo za razsvetljavo, sončno sevanje za pretvorbo v toplotno ali električno energijo itd. Po-
dobno je v poletnem obdobju, ko je potrebno predvsem preprečevanje pregrevanja bivalnih prostorov s 
senčenjem, z zastiranjem, nočnim prezračevanjem ali s pasivnim hlajenjem.  

7. Gradbena fizika ter njen pomen pri novogradnjah in adaptacijah 

Spoznajo, da gradbena fizika, temelječa na osnovi fizikalnih zakonov, podaja za človekovo bivanje po-
membne fizikalne količine ter predlaga korektivne ukrepe, ki zagotavljajo, da bo človekovo delovanje in 
bivanje v objektih, grajenih po predpisanih standardih, tudi v resnici ugodno. To pomeni, da morajo biti pre-
dlagane projektne arhitektonske rešitve, tehnologija uporabljenih materialov in gradnje objektov takšne, 
da so zahteve standardov izpolnjene v celoti, tako glede zasnove, izgradnje in uporabe objekta. Zlasti 
pri adaptaciji, kjer se ohranja dobršen del obstoječe konstrukcije, uporabniki ne pomislijo na posledice 
posameznih ukrepov, ali pa opozorila ne vzamejo dovolj resno. Značilen primer je poslabšanje kakovosti 
bivanja po zamenjavi netesnih oken s tesnimi, če stanovalci ne spremenijo bivalnih navad ali ne vgradijo 
mehanskega prezračevanja. Zato je cilj izračuna gradbene fizike posameznih ukrepov tudi obrazložitev 
vpliva teh ukrepov na kakovost bivanja in potreben način rabe stavbe po izvedenem ukrepu.  
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8. Zagotavljanje kakovosti notranjega zraka in higienskih zahtev prezračevanja v povezavi 
z zahtevo po zrakotesnosti

Udeleženci spoznajo, kakšne so lahko izgube energije zaradi netesnosti stavb. Spoznajo pomembnost 
ukrepa tesnjenja stavb za doseganje energijske učinkovitosti - stavbe, ki niso tesne, niso energijsko 
učinkovite. Hkrati pa se zaradi aktivnosti uporabnikov in zaradi opreme ali gradbene konstrukcije zrak v 
stavbah nenehno kvari in slabša. Udeleženci spoznajo, da moramo za doseganje dobre kakovosti zraka 
ob učinkovati rabi energije zrak menjati tako, da so izgube energije čim manjše. 

9. Zagotavljanje požarne varnosti

Udeleženci se seznanijo, da je ena od bistvenih zahtev za stavbe varnost pred požarom. Spoznajo, da 
lahko nove tehnologije in novi materiali vplivajo na požarno varnost stavb. S projektiranjem ustreznih ma-
terialov in tehnologij se lahko temu v veliki meri izognemu. Kljub temu pa obstajajo energijsko učinkovite 
stavbe z vgrajeno ogromno količino gorljivih materialov in naprave za pretvorbo oz. skladiščenje ener-
gije, ki so precej bolj požarno obremenjene kot energijsko potratne stavbe. Spoznajo pomen skrbnega 
izbiranja in vgradnje izolacijskih materialov, med katerimi je precej gorljivih in vnetljivih. Vsi sistemi so 
požarno varni le, če so pravilni projektirani, izvedeni in vzdrževani. Pri tem moramo upoštevati tudi 
zaščito pred požarom, ki jo lahko povzroči udar strele (strelovode). 

10. Udeleženci razumejo pomen učinkovite komunikacije s stranko ter poznajo veščine in 
spretnosti v komuniciranju 

Udeleženci pridobijo veščine in spretnosti, ki jim bodo omogočile neposredno naravnanost do stranke 
in sposobnost prepoznavanja potreb stranke. Z uporabo spretnosti v komuniciranju bodo vzpostavljali 
dober stik s stranko ter učinkovito, nazorno in razumljivo predstavili izdelke oz. storitve. Ker je delo ude-
ležencev praviloma zelo stresno, bodo pridobili znanje in spretnosti o uspešnem delu in komuniciranju 
v stresnih pogojih. 

11. Udeleženci razumejo pomen in poznajo osnovne zakonitosti delovanja trga izdelkov in 
storitev gradnje ter obnove in njihovo trženje 

Udeleženci spoznajo osnovne zakonitosti in orodja trženja ter poglobijo znanje in razumevanje izdelkov 
in storitev kot tržnih produktov. Pridobijo znanje in razumevanje osnovnih metod in orodij tržnega komu-
niciranja oziroma osebne/direktne promocije in prodaje izdelkov/storitev. Spoznajo temelje trženjskega 
načina razmišljanja (trženjska filozofija) in trženjskega delovanja podjetij. Naučijo se povezovati in upo-
rabljati temeljna znanja o izdelkih in storitvah ter splošnega trženja na specifičnem področju gradnje in 
obnove nZEB.  

4.3.2 2. modul – PREDMETNO SPECIFIČNO ZNANJE 

Drugi modul je namenjen poglabljanju predmetno specifičnega znanja, spretnosti in veščin. Vanj se lah-
ko vključijo udeleženci, ki so se predhodno udeležili usposabljanja v okviru prvega modula, kar dokažejo 
s potrdilom. Drugi modul smo razdelili glede na predmetno specifične vsebine na tri pod-module: 

•	 podmodul A vključuje znanje, spretnosti in veščine, povezane z ovojem stavbe,
•	 podmodul B vključuje znanje, spretnosti in veščine, povezane s strojnimi inštalacijami,
•	 podmodul C pa vključuje znanje, spretnosti in veščine povezane z elektroinštalacijami. 

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja predmetno specifičnega znanja bodo pripravljeni in izvajani 
na način, da bodo udeleženci pridobili naslednje poklicno specifično znanje: 

PODMODUL A - OVOJ STAVBE:

Znanje se nanaša na novo gradnjo in celovito obnovo v skladu z zahtevami nZEB: 

•	 poznavanje in razumevanje ustreznih sistemov gradbenih konstrukcij,
•	 poznavanje in razumevanje ustreznih izolacij temeljev in tlakov proti zemljini,
•	 poznavanje in razumevanje ustreznih sistemov izolacij fasad,
•	 poznavanje in razumevanje ustreznih sistemov strešne kritine,
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•	 poznavanje in razumevanje ustreznih izolacij na strehi (hladna podstreha, poševna topla streha, 
ravna streha),

•	 poznavanje in razumevanje ustreznih sistemov stavbnega pohištva in senčil,
•	 poznavanje in razumevanje ustreznih sistemov tesnjenja ovoja stavbe, 
•	 poznavanje in razumevanje celovitosti gradnje na primeru pasivne hiše, 
•	 poznavanje in razumevanje celovitosti energetske sanacije starejše stavbe.

Opredelitev ciljev: 

1. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije o ustreznih sistemih gradbenih 
konstrukcij, s katerimi bodo učinkovito izvajali dela pri gradnji nZEB ali sanaciji starejših 
stavb.

Izvajalci morajo poznati osnove statike in gradbene fizike, podrobneje pa toplotnoizolacijsko vlogo posa-
meznih gradbenih elementov stavbe in zagotavljanje njihove zrakotesnosti. To vključuje tudi poznavanje 
tehničnih izvedb na mestih, kjer v stavbo vstopajo različne inštalacije (voda, elektrika, telefon, kanaliza-
cija, prezračevanje) ali gradbeni elementi (dimnik). Za zagotavljanje učinkovite gradnje mora izvajalec 
znati za vsak element stavbe pravilno izbrati optimalen material toplotne izolacije in jo vgraditi po zah-
tevah tehničnega standarda. Posebna pozornost bo namenjena gradnji iz lesa in izolacijskih zidakov, ki 
so optimalno gradivo za nZEB.  

2. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije o ustreznih sistemih temeljenja 
in notranjih tlakov za učinkovito izvajanje del pri gradnji nZEB iz vseh znanih materialov 
in konstrukcij kot tudi pri sanaciji starejših objektov

Izvajalci morajo poznati osnove statike in gradbene fizike, podrobneje pa zrakotesne, hidro- in toplo-
tnoizolacijske vloge posameznih plasti temeljne plošče ali pasovnih temeljev starejše stavbe, vključno z 
notranjimi tlaki. Za zagotavljanje učinkovite gradnje mora izvajalec znati za vsak element stavbe izbrati 
optimalen material za zrakotesnost ter toplotno in hidroizolacijo. Vse mora znati vgraditi po zahtevah 
tehničnega standarda.  

3. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije o ustreznih sistemih toplotnih 
izolacij in zaključnih slojev fasad za lahke in masivne obodne stene pri sanaciji starejših 
stavb in gradnji nZEB. Poleg zagotavljanja paropropustnosti in zrakotesnosti bo poseb-
na pozornost posvečena obdelavam okrog stavbnega pohištva ter stikom fasade s te-
melji in streho ter različnim vrstam zaključnega sloja kontaktne ali prezračevane fasade, 
vključno z zelenimi fasadami.

Izvajalci morajo poznati različne načine pritrjevanja ali vpihovanje toplotne izolacije, podrobneje pa zra-
kotesne in toplotno izolacijske vloge posameznih plasti za fasado na nZEB ali starejši stavbi. Posebna 
pozornost bo posvečena obdelavam okrog stavbnega pohištva ter stikom fasade s temelji in streho pri 
nZEB. Pri energetski sanaciji starejše stavbe mora znati ustrezno rešiti vse obstoječe toplotne mostove. 
Poznati mora princip delovanja kontaktne in prezračevane fasade. Pri prezračevanih mora poznati raz-
lične materiale in načine pritrjevanja. Pri zelenih fasadah mora poznati ekologijo rastlin z oprijemalkami 
in tehnologijo delovanja zelenih sten. 

4. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije o ustreznih sistemih za 
pokrivanje ravnih in strmih streh ter toplotnih in hidro izolacij pod strešnimi kritinami. S 
tem bodo učinkovito izvajali dela pri gradnji ali obnovi stavb po zahtevah nZEB.

Izvajalci morajo poznati in znati uporabljati različne sisteme pokrivanja strmih in ravnih streh, vključno z 
zaščito pred ekstremnimi vremenskimi razmerami in težo snega, sisteme in izolacije strešne kritine, ki 
bodo z ustreznimi plastmi za zadrževanje in odvajanje vlage ter ustrezno toplotno izolacijo pod strešno 
kritino zagotovili optimalno delovanje nZEB. Pri tem bo posebna pozornost namenjena pravilni izvedbi 
vseh stikov različnih gradbenih elementov, saj je tu potencialno velika nevarnost toplotnih mostov in 
zmanjšana zrakotesnost. 
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5. Udeleženci usposabljanja morajo znati izbrati ustrezen sistem pritrjevanja stavbnega po-
hištva in ga po zahtevanih standardih vgraditi v obodno steno ali streho. Ob tem morajo 
zagotoviti ustrezno zrakotesnost, toplotno izolacijske obdelave ter vgradnjo senčil in 
zunanjih poličk.

Izvajalci morajo poznati in znati uporabljati različne sisteme pritrjevanja stavbnega pohištva v zunanjo 
steno ali izven nje ter streho kot tudi sisteme za zrakotesno vgradnjo. Poznati morajo različna senčila 
in zunanje poličke ter tehnične zahteve za njihovo vgradnjo brez toplotnih ali zrakotesnih mostov. Pri 
strešnih oknih morajo poznati vlogo prezračevanega sloja ter načine za zagotavljanje toplotne izolacije 
in zrakotesnosti. S tem bodo učinkovito izvajali dela pri gradnji nZEB ali obnovi starejših stavb. 

6. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije o ustreznih sistemih tesnjenja 
na različnih elementih ovoja stavbe in instalacijskih prebojev, materialih ter načinih pre-
verjanja za vse tipe novogradenj in obnove stavb.

Izvajalci morajo znati zahteve zrakotesne stavbe uporabiti samostojno, pri delu v skupini in s strankami. 
Zrakotesnost ovoja stavbe je ključni kriterij določanja kakovosti nZEB ali obnovljene starejše stavbe. 
Doseči jo je treba na vsakem elementu ovoja stavbe, še posebej na stikih temeljev, obodnih sten, strehe 
in stavbnega pohištva ter prebojih skozi zrakotesno lupino.  

7. Udeleženci usposabljanja pridobijo informacije o standardih pasivne hiše (nZEB) ter 
znanja o celovitosti in soodvisnosti vseh postopkov načrtovanja, izvedbe in preverjanja 
kakovosti gradnje za vse sestavne dele pasivne hiše. 

Izvajalci morajo celovitost pasivne hiše (nZEB) razumeti kot verigo, kjer moč določa najšibkejši člen. 
Poznati morajo standarde ter vse faze od načrtovanja (praviloma s programom PHPP) do predaje kup-
cu; vse zahteve, tehnologije in postopke gradnje pasivne hiše in nadgradnje v nZEB. Poznati morajo 
soodvisnost vseh sestavnih delov ovoja, inštalacij in uporabe obnovljivih virov energije. Znanje znajo 
uporabiti samostojno in v skupini ter v sodelovanju z drugimi skupinami in s strankami. 

8. Udeleženci usposabljanja pridobijo informacije o energetski prenovi stavb vseh staro-
sti in namenov po standardih pasivne hiše (nZEB). Znanja o celovitosti in soodvisnosti 
vseh postopkov načrtovanja, izvedbe in preverjanja kakovosti gradnje znajo prenesti v 
prakso. 

Izvajalci morajo poznati zakonitosti statične, inštalacijske in toplotno izolacijske gradnje stavb v različnih 
obdobjih. Pri obnovi morajo znati prenesti standarde nZEB gradnje v vse faze od načrtovanja do preda-
je kupcu. Obvladajo vse zahteve, tehnologije in postopke gradnje pasivne hiše in nadgradnje v nZEB. 
Poznati morajo soodvisnosti vseh sestavnih delov ovoja, inštalacij in uporabe obnovljivih virov energije. 
Znanje znajo uporabiti samostojno in v skupini ter v sodelovanju z drugimi skupinami in s strankami.  

PODMODUL B - STROJNE INŠTALACIJE: 

Kompetence se nanašajo na novo gradnjo in celovito obnovo v skladu z zahtevami nZEB: 

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja URE, vezanih 
na inštalacije in naprave toplotnih sistemov,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja OVE, vezanih 
na inštalacije in naprave toplotnih sistemov,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje insta-
lacije in varnostnih naprav toplotnih sistemov,

•	 upoštevanje smernic protipožarne zaščite in uporaba predpisanih detajlov pri izvedbi strojnih 
inštalacij v skladu s smernicami požarne varnosti (protipožarna zaščita prebojev konstrukcije, 
uporaba tki. negorljivih materialov in podobno),

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje ustre-
znih sistemov za ogrevanje, hlajenje nZEB,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje ustre-
znih sistemov za prezračevanje nZEB,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje ustre-
znih sistemov toplotnih črpalk za nZEB,
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•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje ustre-
znih sistemov na biomaso za potrebe nZEB,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje ter-
mičnih solarnih sistemov za potrebe nZEB,

•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje siste-
mov kogeneracijskih naprav za potrebe nZEB, 

•	 vgradnja in priklop merilnikov za potrebe energetskega monitoringa, 
•	 poznavanje in upoštevanje temeljnih znanj, predpisov in standardov iz področja vgradnje siste-

mov ravnanja s pitno, tehnično in z odpadno vodo ter deževnico. 

Opredelitev ciljev: 

1. Udeleženci usposabljanja pridobijo znanje in informacije za izvajanje energetskih siste-
mov v skladu s predpisi in z načeli URE ter uporabo tehnologij za izkoriščanje OVE za 
zagotovitev rabe energije v skladu s pravilniki o nZEB. 

Izvajalci morajo poznati pomen izvajanja ukrepov URE in uporabo tehnik za koriščenje OVE za dosega-
nje predpisanih ciljev porabe končne energije v nZEB. Poznati morajo vse vplive na rabo končne energi-
je za potrebe ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in osvetlitve ter ukrepe za zmanjšanje porabe energije 
ali možne tehnike za njeno pridobivanje. Poznati morajo zahteve zakonodaje in tehnične standarde za 
nZEB ter inštalacije in naprave v stavbah nZEB znati vgraditi v skladu z njimi. Poznajo energijske in 
okoljske oznake izdelkov. Znajo pravilno zasnovati in vgraditi varnostne naprave za varovanje delova-
nja toplotnih in sanitarnih sistemov. Znajo vgraditi naprave in izvesti ukrepe za varovanje zdravja ljudi. 
Poznajo predpise in tehnike rednih periodičnih pregledov in vzdrževanj sistemov inštalacij ter naprav 
za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Poznajo naprave, tehnike, materiale in znajo izvajati ukrepe za 
zagotavljanje požarne varnosti zaradi delovanja ali vgradnje inštalacij in naprav ter širjenje požara preko 
inštalacij in naprav. Poznajo pomen in način pravilnega pritrjevanja inštalacij in naprav ter pravilnega te-
snjenja prebojev inštalacij skozi konstrukcije in ovoj stavbe za preprečevanje nastanka toplotnih mostov, 
vdor vode in vlage, zagotovitev požarne odpornosti preboja in zrakotesnost prebojev.

2. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za izbiro takšnih sistemov ogrevanja, hlajenja 
in prezračevanja v nZEB, ki zagotavljajo zdravo bivalno ugodje. Sistemi ogrevanja, hla-
jenja in prezračevanja morajo biti prilagojeni konstrukcijskim lastnostim stavbe, toplo-
tnem ovoju in viru generiranja toplote ali hladu.

Izvajalci spoznajo parametre zdravega bivalnega ugodja in predpise za varovanje zdravja ljudi. Spozna-
jo toplotni odziv stavbe glede na vrsto gradbene konstrukcije in vrsto toplotnega ovoja. Spoznajo tehnike 
sevalnega ploskovnega ogrevanja in hlajenja za vgradnjo v tla, stene in strope za suhomontažne in 
zidane konstrukcije. Znajo vgraditi talne, stenske in stropne sisteme v različne gradbene konstrukcije 
oziroma tip gradnje (zidana ali montažna). Poznajo vpliv delovanja sevalnega ploskovnega sistema 
ogrevanja in hlajenja na bivalno ugodje in počutje ljudi. Poznajo njihove prednosti in omejitve. Spoznajo 
različne tehnike konvekcijskega ogrevanja in hlajenja. Poznajo njihovo vgradnjo v skladu z vrsto grad-
bene konstrukcije oziroma tip gradnje (zidana ali montažna). Spoznajo vpliv delovanja konvekcijskega 
sistema ogrevanja in hlajenja na bivalno ugodje in počutje ljudi. Spoznajo njihove prednosti in omejitve. 
Spoznajo različne tehnike mehanskega, naravnega in hibridnega prezračevanja stavbe. Poznajo lokal-
ne in centralne tehnike sistemov prezračevanja z principi predgrevanja in hlajenja zraka ter vračanjem 
toplote in vlage. Vgradnjo sistemov prezračevanja poznajo glede na vrsto gradbene konstrukcije oziro-
ma tip gradnje (zidana ali montažna). Poznajo principe vgradnje prezračevalnega sistema, ki zagotovlja 
zdravo bivalno ugodje oziroma dobro počutje ljudi. Poznajo njihove prednosti in omejitve. Razumejo in 
upoštevajo pomen pravilnega načrtovanja in izvajanja sistemov v skladu s projektno dokumentacijo PZI. 
Poznajo pomen izvajanja meritev in nastavitev projektnih parametrov sistemov, ogrevanja, hlajenja in 
prezračevanja. Sodelujejo pri izvajanju meritev in nastavitvi projektnih parametrov ter optimizaciji delo-
vanja sistemov. Poznajo metode in naprave za izvajanje meritev pretoka, tlaka, temperature in toplote 
ter pravilno mesto vgradnje merilnih naprav za potrebe nastavitev sistemov ali energetskega monitorin-
ga. Vsa dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo stavbe PZI in v skladu z navodili proizvajalcev. 
Zavedajo se rizika zaradi nedoslednosti njhovega spoštovanja.
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3. Udeleženci usposabljanja pridobijo informacije in znanje o sistemih toplotnih črpalk za 
pridobivanje toplote ali hladu, ki so skladni s predpisi zakonodaje nZEB in zavezujočih 
standardov. 

Sistem toplotne črpalke mora biti prilagojen oz. skladen z ogrevalnim ali s hladilnim sistemom v zgradbi, 
da lahko zagotavlja potrebe stavbe po toploti in oziroma hladu na energetsko učinkovit, varen in okolju 
prijazen način. Izvajalci spoznajo predpise minimalnih izkoristkov naprav in predpise veljavne okoljske 
zakonodaje, povezane s prometom s hladili. Poznajo različne načine in tipe naprav za pridobivanje 
toplote iz okolice (iz zraka, zemljine, podtalnice, odpadne toplote, ...). Poznajo zakonodajo, ki ureja 
načine koriščenja virov toplote. Izvajalec mora znati vgraditi sistem za koriščenje toplote iz zemljine in 
podtalnice v skladu s standardi in predpisi. Pozna tehnične pogoje in omejitve za varno in učinkovito 
delovanje sistemov za koriščenje toplote. Spoznajo pomen usklajenega dimenzioniranja in delovanja 
sistema ogrevanja in hlajenja s sistemom toplotne črpalke. Pozna način delovanja sistema toplotne 
črpalke in pripadajočega krmilnega sistema ter ostalih povezanih sistemov za izvajanje optimizacije 
delovanja celotnega toplotnega sistema stavbe. Vsa dela izvaja v skladu s PZI projektno dokumentacijo 
stavbe in v skladu z navodili proizvajalcev.  

4. Udeleženci izobraževanja pridobijo informacije in znanje o uporabi biomase za ogreva-
nje.

Biomasa je domač in glede ogljikovega dioksida nevtralen vir energije. Ogrevanje stavb z biomaso 
mora biti izvedeno z napravami, ki zagotavljajo minimalno emisijo trdih delcev in v skladu z najstrožjimi 
standardi, ki omogočajo visoko normirane izkoristke. Udeleženci spoznajo različne oblike biomase, ki 
se lahko uporablja za pridobivanje toplote. Poznajo predpise in standarde, ki urejajo kakovost biomase 
in predpise ter standarde, ki urejajo njihovo skladiščenje. Spoznajo predpise, ki predpisujejo energijske 
izkoristke in dovoljene ravni emisij dimnih plinov. Spoznajo tehnične smernice za izbiro vrste kurilne 
naprave glede na energijske potrebe stavbe, prostorske danosti in vrsto ogrevalnega sistema v stav-
bah. Znajo vgraditi potrebne varnostne elemente ogrevalnega in transportnega sistema. Poznajo po-
žarnovarnostne zahteve za transportni sistem biomase in prostor kotlovnice ter prostor za skladiščenje 
biomase. Pri izvajanju upoštevajo veljavne predpise, standarde, projektno dokumentacijo in navodila 
proizvajalcev. Poznajo riziko zaradi nedoslednosti spoštovanja le-teh.  

5. Udeleženci pridobijo informacije in znanja za izkoriščanje sončne energije v nZEB 

Izkoriščanje sončne energije je najpomembnejši segment OVE, in veliko prispeva k energijski bilan-
ci SENS. Izraba tega vira je ključna za dosego parametrov, ki opredeljujejo nZEB. Izvajalci spoznajo 
predpise in standarde za vgradnjo solarnih sistemov. Spoznajo energijske in okoljske oznake izdelkov. 
Pridobijo informacije in specifično znanje iz področja sončnega sevanja. Spoznajo in razumejo možna 
področja uporabe sončne energije v stavbi. Spoznajo različne naprave in sisteme za zajem sončne 
energije. Znajo uporabiti različne tipe solarnih sistemov glede na zahtevan temperaturni nivo potrebne 
toplote v stavbi. Poznajo različne možnosti in tehnike shranjevanja pridobljene energije. Poznajo raz-
lične hidravlične sisteme in komponente solarnih sistemov ter vgradnjo potrebnih varnostnih elemen-
tov sistemov. Spoznajo različne načine vgradnje sončnih sprejemnikov na različne strešne in nosilne 
konstrukcije, tako da se zagotovi varnost konstrukcij zaradi obremenitev vetra, snega in temperaturnih 
raztezkov. Pri izvajanju upoštevajo veljavne predpise, standarde, projektno dokumentacijo in navodila 
proizvajalcev. Poznajo riziko zaradi nedoslednosti spoštovanja le-teh.  

6. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za priklop naprav za so-proizvodnjo električne 
energije

So-proizvodnja električne energije in toplote povečuje učinkovitost izrabe fosilnih goriv pri energetski 
oskrbi stavbe. S proizvodnjo elektrike zmanjšamo rabo koristne energije za potrebe stavbe. Nastalo 
odpadno toploto porabimo za ogrevanje stavbe ali sanitarne vode. Izvajalci spoznajo termodinamične 
pogoje za možnost vgradnje sistema so-proizvodnje elektrike in toplote. Spoznajo možne vire goriv, ki 
jih lahko uporabljamo za proces so-proizvodnje. Spoznajo način delovanja celotnega sistema so-proi-
zvodnje toplote in elektrike. Poznajo predpise in tehnične standarde za priključitev naprave v toplotni-
ogrevalni sistem zgradbe. Spoznajo predpise in postopke za priključitev naprave na elektrodistribucijsko 
omrežje. Poznajo postopke za pridobitev subvencij in obratovalnih podpor. Obvladajo tehnične pogoje 
in formalne postopke za priključitev naprav v elektrodistribucijsko omrežje. Pri izvajanju upoštevajo 
veljavne predpise, standarde, projektno dokumentacijo in navodila proizvajalcev. Poznajo riziko zaradi 
nedoslednosti spoštovanja le-teh.  
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7. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za racionalno porabo odpadne vode in njene 
toplote ter uporabo deževnice 

Življenjski krog vode v zgradbah je zelo kratek in s tem zelo potraten. Treba je uvesti sistem večkratne 
uporabe sanitarne vode, izkoriščanje njene odpadne toplote in uporabo bioloških sistemov za njeno 
prečiščevanje in vračanje v naravo. Tudi uporabo deževnice moramo povečati. Udeleženci spoznajo 
principe večkratnega načina uporabe vode. Poznajo gradnike in način delovanja ter vgradnje sistemov 
za uporabo t.i. sive vode (odtočno vodo iz umivalnikov, prh, pralnih strojev lahko koristimo za splakova-
nje kotličkov) ter možnosti izkoriščanja njene odpadne toplote. Spoznajo delovanje, gradnike in način 
priključitve bioloških čistilnih naprav. Poznajo sisteme za shranjevanje in uporabo deževnice. Spoznajo 
sanitarne predpise in standarde za uporabo in vgradnjo sistemov inštalacij in naprav za koriščenje od-
padne sive vode, deževnice in bioloških čistilnih naprav.   

PODMODUL C - ELEKTRO INŠTALACIJE: 

Kompetence se nanašajo na novo gradnjo in celovito obnovo v skladu z zahtevami nZEB: 

a) poznavanje in upoštevanje predpisov in standardov za varčno in varno delovanje sistemov elek-
tričnih inštalacij v nZEB,

b) poznavanje in upoštevanje standardiziranih detajlov pritrjevanja in prebojev električnih inštalacij, 
•	 pravilna pritrditev strelovodne zaščite v povezavi s stavbnim ovojem (toplotni most, tesnjenje 

stavbe),
•	 poznavanje in upoštevanje predpisov in standardov, vezanih na vgradnjo sončnih elektrarn ter 

njihova priključitev na elektroenergetsko omrežje,
•	 poznavanje in upoštevanje predpisov in standardov, vezanih na opremo kogeneracijskih naprav 

ter njihova priključitev na elektroenergetsko omrežje,
•	 poznavanje vrste in principov varčne razsvetljave in osvetlitev prostora, 
•	 uporaba sistemov inteligentnih inštalacij za učinkovitejšo rabo energije v nZEB,
•	 uporabo elementov za zagotavljanje aktivne požarne zaščite,
•	 vgradnja merilnikov za potrebe energetskega monitoringa,
•	 pridobitev znanj in tehnik za pravilno izvajanje periodičnih meritev sistemov električnih inštalacij 

in energetskih naprav.  

Opredelitev ciljev: 

1. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za varno, učinkovito delovanje vseh električ-
nih sistemov v stavbi v skladu z veljavnimi predpisi in standardi

Udeleženci poznajo predpise in standarde za varno obratovanje električnih inštalacij v skladu s požar-
novarstvenimi predpisi. Poznajo predpise in standarde za varčno učinkovito delovanje sistemov električ-
nih inštalacij. Poznajo najnovejše tehnične smernice in regulative za izmenične in enosmerne električne 
sisteme, krmilne in telekomunikacijske sisteme, zaščite pred elektromagnetnimi motnjami in udari strele. 
Poznajo pomen pravilne izvedbe celotnega sistema inštalacij za varno in varčno obratovanje sistemov 
električnih inštalacij v nZEB. 

2. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za izvedbo električnih inštalacij v nZEB 

Inštalacije moramo izvesti tako, da preprečimo vdor vode oziroma širjenje vlage in nastanek toplotnih 
mostov. Zagotoviti moramo zrakotesnost stavbe in požarno odpornost prebojev inštalacij med požarnimi 
sektorji. Udeležence seznanimo s posledicami zaradi nepravilnega pritrjevanja inštalacij in prebadanja 
hidro in toplotnih izolacij, parnih zapor in zrakotesnih elementov ter požarnih sten. Spoznajo standardi-
zirane detajle pritrjevanja inštalacij in zaščite pri konstrukcijskih prebojih. Spoznajo način vgradnje sis-
temskih elementov za prehod inštalacij skozi hidroizolacije, toplotne izolacije, zagotovitev zrakotesnosti 
zaradi izvedbe prebojev inštalacij in požarna zaščita preboja inštalacije preko požarne stene.  
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3. Udeleženci pridobijo informacije in znanje o izvedljivosti vgradnje sončne elektrarne ter 
o njihovem varnem in učinkovitem delovanju na nZEB 

Udeleženci poznajo predpise in standarde za postavitev sistema sončne elektrarne. Poznajo predpise 
in postopke za priključitev sončne elektrarne na elektrodistribucijsko omrežje. Poznajo postopke za pri-
dobitev subvencij in obratovalnih podpor. Poznajo pomen pravilne montaže vseh komponent sistema, 
pritrditev na strešno konstrukcijo, ožičenje, priklop in zagon sistema v skladu s projektno dokumentacijo 
in navodili proizvajalca sistema. Obvladajo tehnične pogoje in formalne postopke za priključitev naprav 
v elektrodistribucijsko omrežje. 

4. Udeleženci pridobijo informacije in znanje o izvedljivosti vgradnje kogeneracijske napra-
ve ter priključitvi na elektrodistribucijsko omrežje

Udeleženci spoznajo termodinamične pogoje za možnost vgradnje kogeneracijske naprave. Spozna-
jo predpise in postopke za priključitev naprave na elektrodistribucijsko omrežje. Poznajo predpise in 
postopke za pridobitev subvencij in obratovalnih podpor. Poznajo princip delovanja celotnega sistema 
kogeneracijske naprave. Seznanijo se s tehničnimi pogoji in formalnimi postopki za priključitev naprav 
v elektrodistribucijsko omrežje.

5. Udeleženci pridobijo informacije in znanje o osvetlitvi stavbe v skladu s standardi in 
predpisi o učinkoviti rabi energije, varovanju okolja in zdravja 

Udeleženci poznajo predpise o učinkoviti rabi energije na področju osvetlitve. Poznajo vpliv vgradnje 
varčnih svetil in sistema za krmiljenje osvetlitve na porabo energije v nZEB. Spoznajo standarde in 
tehnične rešitve za zdravju prijazno in energetsko učinkovito osvetlitev prostora. Razumejo uporabo 
različnih tipov svetil glede na namembnost uporabe in krmiljenje. Spoznajo in razumejo energijske in 
okoljske oznake svetil. 

6. Udeleženci pridobijo informacije in znanje o delovanju sistema inteligentnih inštalacij

Uporaba sistema inteligentnih inštalacij s centralnim nadzorom delovanja in upravljanja naprav prispeva 
k zmanjševanju porabe energije in večjemu ugodja bivanja v stavbi. Sistem uporabljamo tudi za nadzira-
nje delovanja naprav in javljanje morebitnih okvar, požarnih in varnostnih alarmov. Zelo uporaben je tudi 
za spremljanje in nadzor porabe energije v stavbi. Udeleženci seznanimo s pomenom uporabe sistema 
inteligentnih inštalacij na zmanjšanje rabe energije in povečanje ugodja bivanja v nZEB. Spoznajo in 
razumejo ključne krmilne in komunikacijske gradnike sistema inteligentnih inštalacij. Spoznajo in razu-
mejo različne standarde komunikacijskih protokolov in načine priključitve energetskih naprav, senčenja, 
osvetlitve ipd. v sistem centralnega upravljanja zgradbe. Razumejo pomen usklajenega delovanja regu-
lacijskih in telekomunikacijskih sistemov. Spoznajo in razumejo princip delovanja različnih senzorjev, ti-
pal in merilnikov energije. Razumejo pomen pravilne izbire mesta njihove vgradnje in načina priključitve 
v krmilni sistem. Razumejo princip delovanja celotnega inteligentnega sistema in programske opreme.  

7. Udeleženci pridobijo informacije in znanje za izvajanje periodičnih pregledov in meritev 

S tem zagotavimo varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje sistemov električnih inštalacij in naprav. 
Udeleženci poznajo veljavno zakonodajo in standarde za pregled in vzdrževanje inštalacij in naprav. 
Poznajo in razumejo merilne metode in merilne inštrumente. Poznajo pomen merilnih rezultatov in jih 
znajo interdisciplinarno povezovati. S pomočjo meritev znajo locirati napake v sistemih. Razumejo po-
men izvajanja preventivnih pregledov in rednega vzdrževanja za varnost in energetsko učinkovitost 
sistemov električnih in inteligentnih inštalacij in električnih naprav.  

Kot smo zapisali že v uvodu k predstavitvi celovitega sistema izpopolnjevanja in usposabljanja morajo 
udeleženci osvojiti kompetence razumevanja in poznavanja celotnega strokovno specifičnega spektra 
znanj pri gradnji ali obnovi po zahtevah nZEB. Prav zaradi tega se udeleženci udeležijo vseh treh pod-
modulov. Pri tem se udeleženec v pod-modulu, ki vključuje njegovo stroko, vključi v program poglo-
bljenega nivoja, kjer bomo obravnavali konkretna znanja, spretnosti in veščine, primere dobrih praks, 
se naučili odpravljati najpogostejše napake pri pripravi in izvedbi del ali storitev. Isti udeleženec pa se 
v ostalih dveh modulih, katerih program ni neposredno vezan na njegovo stroko, udeleži osnovnega 
nivoja. Tako pridobi dodatne kompetence poznavanja in razumevanja interdisciplinarnosti pri gradnji in 
obnovi po zahtevah nZEB. 
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Udeleženci po končanem 2. modulu programa izpopolnjevanja in usposabljanja prejmejo potrdilo o 
udeležbi.  

4.3.3 3. modul – SPRETNOSTI IN VEŠČINE PRI nZEB 

V tretjem modulu udeleženci nadgradijo v prvem in drugem modulu pridobljene kompetence s praktič-
nim delom na področju uporabe in vgradnje materialov ter inštaliranja in servisiranja naprav. Izvajalci 
usposabljanj v tretjem modulu bodo predvsem proizvajalci ali dobavitelji materialov in naprav, ki bodo 
predhodno pridobili akreditacijo, s katero bodo dokazovali, da za izvedbo praktičnega usposabljanja 
izpolnjujejo zahteve, pogoje in standarde, ki jih bo predhodno postavila za to pristojna komisija akredi-
tacijskega organa. Udeleženci si bodo samostojno izbirali vsebino in izvajalca usposabljanja, glede na 
dejavnost, ki jo opravljajo.  

Vsebina programa izpopolnjevanja in usposabljanja v tretjem modulu je specifična in vezana na prido-
bivanje praktičnih poklicno specifičnih kompetenc. Izvajalec izpopolnjevanja in usposabljanja v tretjem 
modulu po zaključenem usposabljanju izvede tudi praktični del izpita. Pogoj za udeležbo na usposablja-
nju v tretjem modulu ni predhodna udeležba na prvem ali drugem modulu. Udeleženci po končanem 3. 
modulu programa izpopolnjevanja in usposabljanja prejmejo potrdilo ali potrdila o udeležbi in opravlje-
nem praktičnem delu izpita. 

Na podlagi vseh potrdil o udeležbi na programu izpopolnjevanja in usposabljanja ter potrdilu o opravlje-
nem praktičnem delu izpita lahko udeleženec pristopi k teoretičnemu preverjanju znanja. Udeleženec, 
ki uspešno opravi tudi teoretični izpit, pridobi ustrezen certifikat. 

Sistem akreditiranja izvajalcev izpopolnjevanja in usposabljanja ter sistem certificiranja udeležencev 
bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju.  
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4.4 Sistem akreditiranja in certificiranja v shemi neformalnega izpopolnjevanja 
in usposabljanja izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zah-
tevami nZEB 

Sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja je podkrepljen s sistemom akreditiranja izvajal-
cev usposabljanja in certificiranja udeležencev in podjetij. Razdeljen je na več nivojev. Sistem akredi-
tiranja in certificiranja je oblikovan na podlagi strokovnih kriterijev in standardov. Pomembno funkcijo 
v sistemu akreditiranja in certificiranja bodo imele komisije, ki bodo preverjale znanje in kompetence, 
pogoje, merila, zahteve in standarde, vodile postopek akreditacij ter izdajale certifikate.  

AKREDITACIJA IN CERTIFICIRANJE 

Komisija za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev in 
standardov podjetij ali 

samostojnih podjetnikov za 
pridobitev certifikata za gradnjo 

in obnovo nZEB

PREJEMNIK CERTIFIKATA 

 
Podjetje ali samostojni podjetnik, ki 
bo izpolnjeval pogoj, da zaposluje 

zadostno število usposobljenih 
delavcev, ki so pridobili certifikat in 
druge pogoje, ki jih dolo�i komisija

NAZIV DOKUMENTA

 
CERTIFIKAT za izvajanje del in 

storitev gradnje ali obnove v 
skladu z zahtevami nZEB

Komisija za akreditacijo 
programov, ustanov in 

podjetij, ki bodo izvajala 
programe izpopolnjevanja in

usposabljanja 1., 2. in 3. 

PREJEMNIK AKREDITACIJE
 

 
Organizacije, podjetja, proizvajalci in 

dobavitelji, ki bodo izpolnjevala 
pogoje, zahteve in standarde, s 

katerimi lahko zagotovi kakovostno 
izvedbo programa izpopolnjevanja in 

usposabljanja

NAZIV DOKUMENTA
 

 
AKREDITACIJA programov, 

organizacij in podjetij, ki bodo 
izvajala programe 

izpopolnjevanja in usposabljanja 
1., 2. ali 3. modula 

Komisija za preverjanja 
znanja in kompetenc 

udeležencev programa 
izpopolnjevanja in 

usposabljanja 

PREJEMNIK
 

 
Udeleženec, ki bo uspešno 
opravil prakti�ni in teoreti�ni 

izpit (delavec, delovodja, 
mojster); certifikat bo 

opredeljeval predmetno 
specifi�no podro�je (2. modul, 

pod-moduli A, B, C) in 
specializirana prakti�na znanja 

(3 modul) 

NAZIV DOKUMENTA
 

 
CERTIFIKAT za izvajanje 
del in storitev gradnje ali 

obnove v skladu z 
zahtevami nZEB 

  

Slika 9: Model akreditiranja in certificiranja. (Mekinc, Vrhovnik, Rozman, 2013)  

Udeležencem izpopolnjevanja in usposabljanja bo izdajala certifikate komisija za preverjanje znanja 
in kompetenc udeležencev programa izpopolnjevanja in usposabljanja. Pristojna bo za: 

•	 opredelitev potrebnega nivoja znanja, praktičnih izkušenj, spretnosti in veščin, ki bodo zagota-
vljala, da ima posameznik (delavec, delovodja ali mojster) kompetence, s katerimi lahko suve-
reno izvaja dela pri gradnji ali obnovi nZEB na svojem specifičnem področju;

•	 opredelitev načina in oblike preverjanja znanja udeležencev;
•	 izvajanje ocenjevalnega sistema;
•	 proces spreminjanja vsebin programov izpopolnjevanja in usposabljanja na podlagi ugotovitev 

in rezultatov ocenjevalnega sistema;
•	 proces spreminjanja vsebin programov izpopolnjevanja in usposabljanja na podlagi razvoja no-

vih tehnologij;
•	 presojanje priznavanja certifikatov delavcem iz držav članic EU, ki na slovenskem trgu nastopa-

jo kot izvajalci obnov in gradenj nZEB;
•	 podeljevanje certifikatov. 
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Že v sistemu izpopolnjevanja in usposabljanja smo opredelili, da so pogoj za pristop k izpitu za pridobi-
tev licence vsa tri potrdila o udeležbi v programu izpopolnjevanja in usposabljanja 1., 2. in 3. modula ter 
v sklopu usposabljanja v okviru tretjega modula tudi opravljen praktični izpit.  

Zaradi razvoja novih tehnologij certifikat velja štiri leta.   

Komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev in standardov podjetij ali samostojnih podjetni-
kov za pridobitev certifikata za gradnjo in obnovo nZEB. Poleg posameznih delavcev, delovodij in 
mojstrov bodo licenco lahko pridobili tudi samostojni podjetniki (obrtniki) in podjetja kot pravne osebe. 
Komisija bo pristojna za: 

•	 opredeliltev in predpis pogojev, zahtev in standardov za pridobitev licence;
•	 spreminjanje pogojev, zahtev ter standardov za pridobitev licence in spreminjanje postopka 

akreditacije; 
•	 presojanje izpolnjevanja pogojev, zahtev in standardov gospodarskih pravnih oseb, ki bodo 

vložile zahtevek za pridobitev certifikata;
•	 presojanje priznavanja certifikatov podjetjem iz držav članic EU, ki na slovenskem trgu nastopa-

jo kot izvajalci obnov in gradenj nZEB;
•	 podeljevanje certifikata. 

Certifikat bo izkazoval, da ima podjetje zaposlene usposobljene delavce s certifikatom za nZEB in da 
ima registrirano ustrezno dejavnost. V certifikatu lahko izkazuje, da izpolnjuje tudi druge pogoje, zahte-
ve in standarde (npr. obrtno dovoljenje, reference, različni standardi kakovosti ipd.), s katerimi zagoto-
vlja še bolj kakovostno izvedbo del in storitev pri gradnji ali obnovi nZEB in jih kot pomembne opredeli 
komisija.  

Zaradi razvoja novih tehnologij certifikat velja štiri leta, potem bo moralo podjetje ali samostojni podjetnik 
ponovno vložiti vlogo za pridobitev certifikata. Podjetja in samostojne podjetnike s certifikatom bo obja-
vljal organ za akreditacijo in certificiranje na spletnih straneh. 

Komisija za akreditacijo programov ustanov in podjetij, ki bodo izvajala programe izpopolnjeva-
nja in usposabljanja 1., 2. in 3. modula ter praktične izpite v okviru 3. modula. Programe izpopol-
njevanja in usposabljanja 1., 2. in 3. modula ter praktični del izpita v okviru tretjega modula bodo lahko 
izvajale organizacije, združenja, šole in podjetja s pridobljeno akreditacijo. Komisija bo pristojna za: 

•	 predpisovanje načina in postopek akreditacije organizacij in podjetij; 
•	 opredelitev pogojev, zahtev in standardov, ki jih bodo morali v postopku akreditacije izpolnjevati 

izvajalci izpopolnjevanja in usposabljanja ter praktičnega dela izpitov;
•	 presojanje izpolnjevanja pogojev, zahtev in standardov vlagateljev v postopku pridobitve akre-

ditacije;
•	 podeljevanje akreditacije. 

Akreditacija bo dokazovala, da organizacija ali podjetje izpolnjuje vse pogoje, zahteve in standarde, s 
katerimi lahko zagotovi kakovostno izvedbo programa izpopolnjevanja in usposabljanja (tehnično-mate-
rialni pogoji, ustrezen kader itd.). Akreditacija ne bo prenosljiva in bo zaradi razvoja sodobnih tehnologij 
ter predpisov na tem področju veljavna štiri leta. Po štirih letih bo moralo podjetje ali samostojni podje-
tnik ponovno vložiti vlogo za akreditacijo. 

Vse organizacije, podjetja, proizvajalce in dobavitelje bomo povabili, da se njihovi predstavniki, od-
govorni za izvedbo programov usposabljanja in izpopolnjevanja, udeležijo seminarja, v katerem bodo 
pridobili vse potrebne informacije in znanje za uspešno pripravo vloge na akreditacijo in tudi izvajanje 
samih programov. Seminar bo organiziran na temelju metode train the trainer (usposabljanje za inštruk-
torje), kjer bo vsak udeleženec spoznal celoten sistem neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja 
ter pogoje, standarde in zahteve, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati ob podelitvi akreditacije. 

4.5 Ocenjevalni sistem v shemi neformalnega izpopolnjevanja in usposablja-
nja izvajalcev novih gradenj in celovitih obnov v skladu z zahtevami nZEB  

Za zagotovitev potrebne kakovosti in učinkovitosti smo oblikovali ocenjevalni sistem, s katerim bomo 
merili (glej tabelo) kakovost in ustreznost pridobljenih znanj, spretnosti in veščin udeležencev.  
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Proces ocenjevanja kakovosti in ustreznosti pridobljenih znanj, spretnosti in veščin udeležencev bomo 
izvajali v dveh stopnjah:  

•	 prvo stopnjo bomo izvajali s pomočjo ocenjevalnih vprašalnikov neposredno po izvedbi posa-
meznega programa izpopolnjevanja in usposabljanja vsakega modula ter ob prijavi na izpit. Na 
prvi stopnji bomo z ocenjevanjem ugotavljali kakovost in vsebinsko ustreznost znanj, veščin in 
spretnosti, ki so jih pridobili udeleženci; 

•	 druga stopnja bo vključevala follow up analizo (spremljanje) tri mesece po uspešno opravlje-
nem izpitu - s pomočjo polstrukturiranega vprašalnika in intervjuja z naključno izbranimi udele-
ženci, ki so uspešno pridobili licenco. S to analizo bomo ugotavljali, ali so znanja, spretnosti in 
veščine, ki so jih pridobili udeleženci, tudi praktično uporabne pri njihovem delu ter na kakšen 
način in koliko jih uporabljajo. 

Na podlagi predstavljenega procesa bomo imeli učinkovit nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo izvedbe 
in vsebine programov izpopolnjevanja in usposabljanja. 

Kakovost in ustreznost izvedbe programov izpopolnjevanja in usposabljanja na vseh treh modu-
lih. Ocenjevanje bomo izvedli na prvi stopnji. Vprašalnik, namenjen udeležencem, bo poleg vprašanj, 
povezanih s kakovostjo in z ustreznostjo znanj, veščin in spretnosti, vseboval tudi vprašanja o kakovosti 
in ustreznosti izvajalcev, o ustreznosti načinov in oblik izvedbe programov ter o ustreznosti prostorov in 
objektov izvajanja programov izpopolnjevanja in usposabljanja. 

PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA

NAČINI 
OCENJEVANJA Ocenjevalni vprašalnik

follow up analiza – pol 
strukturiran vprašalnik 
in intervju

OCENJEVANI Vsi udeleženci programov izpopolnjevanj in 
usposabljanj na vseh treh modulih

naključno izbrani 
udeleženci s 
pridobljeno licenco

TERMIN 
OCENJEVANJA

Neposredno po izvedbi posameznega programa 
izpopolnjevanja in usposabljanja vsakega modula ter 
ob prijavi na izpit.

3 mesece po uspešno 
opravljenem izpitu

VSEBINSKA 
PODROČJA 
OCENJEVANJA

- kakovost in 
vsebinska 
ustreznost znanj, 
veščin in spretnosti

- kakovost in ustreznost 
izvedbe programov;

- kakovost in ustreznost 
izvajalcev; 

- ustreznost načinov in 
oblik izvedbe programov;

- ustreznost prostorov in 
objektov, kjer se izvajajo 
programi

- praktična vrednost 
pridobljenih znanj, 
spretnosti in veščin 

 

 
Tabela 7: Tablični prikaz modela ocenjevalnega sistema – BUILD UP Skills Slovenija. (Mekinc, Vrhovnik, Rozman, 

2013)  

Na podlagi predstavljenega procesa bomo imeli učinkovit nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo akre-
ditiranih izvajalcev programov neformalnega izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s predvidenim 
sistemom.  

Za izvedbo ocenjevalnega sistema, analiziranje in interpretacijo rezultatov ter ugotovitev je pristojna 
komisija za preverjanja znanja in kompetenc udeležencev programa izpopolnjevanja in usposabljanja. 
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5 Ključna sporočila projekta

5.1 Za doseganje ciljev 20 20 20 na področju nZEB je potrebna jasna podpora 
države

Zahteve EU v zvezi z doseganjem ciljev na področju nZEB so visoke. Brez podpore nacionalne zako-
nodajne politike bo uresničevanje ciljev težje dosegljivo. V okviru izvajanja projekta so bili na podlagi 
raziskav in diskusij izpostavljeni predlogi za umestitev v ustrezne predpise na nacionalnem nivoju: 

•	 potrebna je natančna opredelitev, kaj je skoraj nič energijska stavba/gradnja – nZEB;
•	 zagotoviti moramo ustrezno izobraževanje za vse udeležence pri graditvi objektov - projektira-

nje, gradnja in nadzor s področja nZEB;
•	 v prostorsko in gradbeno zakonodajo ter prostorske akte je treba vnesti določila o obnovi in 

novogradnji objektov od leta 2018 dalje, v skladu z direktivo EU;
•	 predpisati je potrebno obveznost pridobivanja uporabnih dovoljenj za vse objekte. Uporabno 

dovoljenje je dokaz (podobno kot CE certifikat pri izdelkih), da je stavba zgrajena tako, kot je 
bilo načrtovano (s projektno nalogo). V konkretnem primeru bi bil to dokaz, da je zgrajena kot 
skoraj nič energijska stavba; 

•	 v prostorske akte bi bilo treba vnesti določila o tem, da morajo biti nove stavbe po 2018 oz. 2020 
zgrajene kot skoraj ničenergijske. Dobrodošlo bi bilo določilo v zakonodaji o urejanju prostora.

•	 upravne enote po letu 2018 za javne stavbe oz. 2020 za zasebne stavbe ne bi smele izdajati 
gradbenih dovoljenj stavbam, ki niso načrtovane kot skoraj ničenergijske. Dobrodošlo bi bilo 
določilo v zakonu o graditvi objektov;

•	 potrebne so spremembe zakona o graditvi objektov. Tako bi vedeli, da zagotavljamo cilje 20-
20-20;

•	 viri sofinanciranja neformalnega izobraževanja in usposabljanja (država, proizvajalci, zavaro-
valnice). 

5.2 Izvajalci gradenj morajo videti jasne razloge in koristi, da se bodo odločili 
za izobraževanje

Bolje usposobljeni izvajalci praviloma delajo manj napak in so bolj zanesljivi, zato naj imajo podjetja s 
certifikatom nZEB prednosti in ugodnosti pri:

	 pridobivanju del na javnih razpisih,
	 pridobivanju kreditov in nepovratnih sredstev EKO sklada za ukrepe s področja 

URE in OVE,
	 pridobivanju kreditov pri obnovi in novogradnji nZEB,
	 sklepanju zavarovanj, kar naj se upošteva tudi pri Zakonu o zavarovalništvu, 

•	 usposabljanje naj bo v manjšem obsegu teoretično, poudarek naj bo na praktičnem usposa-
bljanju,

•	 učna gradiva naj vsebujejo argumente, podatke, primere in primerjalne izračune, ki jih lahko 
dopolnjujejo z lastnimi primeri in jih bodo kot priročnik lahko uporabljali pri delu. 

5.3 Promocija in osveščanje

Pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev, povezanih z učinkovito rabo energije imajo tudi zahteve in 
finančne zmožnosti javnih in individualnih naročnikov, osveščenost projektantov, arhitektov in nadzorni-
kov ter energetskih svetovalcev in trgovcev. Zato je potrebna stalna promocija in osveščanje vseh ciljnih 
skupin o prednostih nZEB, prilagojena posamezni ciljni skupini, ter jo izvajati v okviru stične točke, ki jo 
predstavljata akreditacijski in certifikacijski organ. 
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6 Zaključek

Neformalno izpopolnjevanje in usposabljanje izvajalcev gradnje nZEB predstavlja kompleksen izziv. V 
proces priprave celovitega sistema neformalnega izobraževanja in usposabljanja izvajalcev novih gra-
denj in obnov v skladu z zahtevami nZEB, smo v okviru sestankov, srečanj, konferenc in nacionalne kva-
lifikacijske platforme (www.buildupskills.si) vključevali številne zainteresirane ciljne skupine. S tvornim 
sodelovanjem in prispevki vseh vključenih deležnikov8 smo uspeli povezati številne različne interese in 
preseči mnoge ovire, kar bo olajšalo doseganje ciljev na obravnavanem področju, predvsem v nadaljnjih 
aktivnostih, povezanih z izobraževanjem izvajalskega kadra nZEB.  

V okviru drugega dela razpisa, ki bo sledil v tem dokumentu postavljenim smernicam, bomo morali 
potrebno postavljene temelje, vključno z nacionalno kvalifikacijksko platformo razviti do te mere, da bo 
predstavljala enotno stično točko, ki bo omogočala učinkovito promocijo nZEB vsej zainteresirani jav-
nosti, kakovosten pregled izvajalcev izobraževanj ter program učinkovitega izobraževanja izvajalskega 
kadra za nZEB, kakor tudi seznam certificiranih izvajalcev nZEB. Za učinkovito delovanje celotnega 
postavljenega sistema bo potrebano zagotoviti ustrezno organizacijsko obliko ter urediti financiranje 
delovanja. 

 

8 Različna ministrstva, agencije, službe vlade, izobraževalne institucije, strokovne institucije za URE in OVE v stavbah, ener-
getske in razvojne agencije, gradbeno industrija – proizvajalci, izvajalci gradbenih del in storitev, proizvajalci in monterju URE/ 
OVE sistemov, gospodarska združenja, strokovna združenja, zasebne in javne investitorji, idr.

http://www.buildupskills.si
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