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Bilten SKILLCO                                                                                  Izdaja št. 4, 

oktober 2018 

 

 

KAJ JE SKILLCO? 

SKILLCO je inovativen mednarodni projekt, ki vsebinsko naslavlja panožne spretnostne vrzeli v 

gradbeništvu. Gre za triletni projekt v katerem sodelujejo izvajalci poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, nacionalni regulatorni partnerji ter predstavniki gradbenega sektorja (delodajalci) tako na 

ravni EU kot na nacionalni ravni. Projekt SKILLCO koordinira Zbornica gradbeništva in industrije 

gradbenega materiala Slovenije in združuje partnerje iz Nemčije, Madžarske, Slovenije ter Belgije. 

Eden izmed prvih ciljev projekta je bila identifikacija 4 panožnih vrzeli v spretnostih gradbenih delavcev, kar 

nam je uspelo preko obsežne raziskave. Na podlagi opravljene raziskave in odkritih 4 vrzeli so bile 

pripravljene učne enote ter podporno učno gradivo (videi, slikovni in grafični materiali, priročniki, kvizi, 

ocenjevalni listi ipd.), katere so slovenski partnerji v septembru 2018 že začeli testirati v izobraževalnih 
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programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja na področju gradbeništva ter med 

delodajalci v gradbenem sektorju. Testiranja se bodo izvedla v vseh državah partnericah.  
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(1)   4 SPRETNOSTI, KI JIH POTREBUJE VSAK GRADBENI DELAVEC/ 

STROKOVNJAK 

V prvem letu projekta smo zaključili obširno študijo virov in opravili anketiranje o manjkajočih spretnostih v 

gradbenem sektorju. Med gradbenimi delavci smo odkrili štiri področja ključnih vrzeli, in sicer zelene 

veščine, varnost in zdravje pri delu, pismenost in numerične veščine. 

Na to temo so bile izvedene sicer že številne študije s strani CEDEFOP, OECD, EU Skills Panorama itd., 

poleg tega pa se s to temo ukvarjajo tudi drugi podobni panožni projekti EU, na primer BUS.TRAINERS 

(gradnja zelenih spretnosti mentorjev iz gradbene industrije), VET4LEC ipd. Vse študije, ki smo jih 

analizirali, vodijo do podobnega zaključka: področja spretnosti, ki so in bodo najpomembnejše tudi v 

prihodnosti, so zelene spretnosti ter varnost in zdravje pri delu. Dodatno so izpostavljena tudi osnovna 

področja spretnosti, pismenost in numerične spretnosti, ki jih mora gradbeni delavec prav tako usvojiti, saj 

so obarvane panožno. 

Zelene spretnosti »se izpostavljajo v vseh sektorjih in na vseh ravneh kvalifikacij delovne sile« , še več 

»zeleno gospodarstvo zahteva nadgradnjo spretnosti in prilagoditev zahtev glede usposobljenosti« 

(CEDEFOP, 2012. Green Skills and environmental awareness in vocational education and training. 

Research paper nº 24. Publications Office of the European Union, 2012, Luxembourg). Učinkovito in 

usmerjeno usposabljanje učiteljev, mentorjev in vodij usposabljanja je pogoj za uspešno usvajanje in 

urjenje določene spretnosti med zaposlenimi in dijaki, kot bodočimi zaposlenimi. Tega se zavedamo tudi v 

projektu SKILLCO, zato rezultate projekta sproti preverjamo z zunanjimi deležniki in skrbimo za pravilno 

razumevanje vsebin in kakovost končnih rezultatov: učnih enot, različnih učnih gradiv, ipd. 

Gradbeni sektor je velja za bolj zahtevnega na področju varnosti in zdravja pri delu, zato smo v projektu 

Skillco usmerjeno iskali tudi spretnost varnosti in zdravja pri delu, ki bi ji lahko namenili več pozornosti in 

jo izboljšali. Mnenje mnogih delodajalcev je, da kljub opozorilom delavci ne upoštevajo varnostnih 

ukrepov, prav tako pa se ne zavedajo, kako lahko pravilno gibanje telesa pomaga preprečiti določene 

bolezni, povezane z njihovim delom. V delovnem paketu 3 je Šolski center Celje pripravil priročnik 

»Preprečevanje mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci«. V priročniku so najprej predstavljena 

tveganja, ki se lahko pojavijo na gradbiščih in ocena tveganj. Poleg tega priročnik  vsebuje osnove teorije 

ergonomije s pravilnim položajem telesa, teorijo mišično-skeletnih motenj. Zadnji del priročnika ponuja 3 

različne vrste vaj za preprečevanje ali zmanjševanje mišično-skeletnih motenj v gradbenih poklicih (pred 



  

"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev in Komisija 
ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo." 

4. str – BILTEN SKILLCO št. 4 
 

začetkom del (ogrevalne vaje), med izvajanjem delovnega procesa (kompenzacijske vaje), po zaključku 

dela (ohlajevalne vaje). 

V projektu Skillco združene organizacije trdimo, da je področje varnosti in zdravja pri delu zelo 

pomembno, zanj pa so odgovorni tako delodajalci kot zaposleni. Kot predstavnik EU panožnih 

delodajalcev se je projektni partner FIEC udeležil 9. kitajskega foruma varnosti in zdravja pri delu od 15. 

do 17. oktobra 2018. Dogodek je udeležence seznanil s podobnimi panožnimi problemi in trendi varnosti 

in zdravja pri delu, kot jih poročajo gradbena podjetja v Evropi. FIEC zato na EU ravni, v okviru letnih 

aktivnosti delovnega pododbora FIEC Soc 2, obravnava in izmenjuje različna mnenja, izkušnje, inovacije, 

študije, rezultate, težave. Podobne teme se obravnavajo tudi na skupnih letnih sejah v okviru socialnega 

dialoga in sicer med predstavniki panožnega sindikata  - EFBWW in predstavniki gospodarstva - FIEC ter 

vabljenimi predstavniki evropskih institucij. SKILLCO tematika se je na teh sejah že predstavila, udeleženci 

srečanj (zlasti predstavniki podjetij) pa ne skrivajo interesa po končnih gradivih za uporabo pri 

vsakdanjem poslovanju v podjetju.  

(2)   Učne enote in gradivo 

V zadnjih mesecih so bile izvedene različne aktivnosti, vezane na odkrite vrzeli in za slednje smo oblikovali 

učne enote (del kurikula): 

NUMERIČNA SPRETNOST: Izračun stroškov gradnje za novo hišo SKILLCO. 

PISMENA SPRETNOST: Terminsko planiranje gradnje hiše SKILLCO. 

SPRETNOST VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU: Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri 

gradbenih delavcih. 

ZELENA SPRETNOST: Ponovna uporaba in pravilno ravnanje z odpadnim gradbenim materialom, 

uporabljenim v SKILLCO hiši. 

Za vsako od vrzeli smo razvili učne enote, ki bodo lahko vključene v odprti kurikul izobraževalnih 

programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja na področju gradbeništva. Na 

podlagi učnih enot smo pripravili učno gradivo. Kot dodatno študijsko gradivo so na voljo kratki filmi (16), 

ki bodo vključeni v SKILLCO aplikacijo.  

https://www.youtube.com/channel/UCE8vh6FvzsVIv_6p79EmHkw/videos . 

 V pripravi so priročniki za delo v razredu in v podjetju: 

• priročnik za izračune v gradbeništvu: Izračun stroškov gradnje SKILLCO hiše, 

• priročnik varnosti in zdravja pri delu: Preprečevanje mišične in kostne bolezni pri gradbenih delavcih, 

https://www.youtube.com/channel/UCE8vh6FvzsVIv_6p79EmHkw/videos
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• priročnik za zelene spretnosti: Ponovna uporaba in pravilna obdelava gradbenih odpadnih snovi, 

• priročnik za pismenost: Terminsko planiranje gradnje hiše SKILLCO 

Priročniki bodo na voljo v angleškem, slovenskem, madžarskem in nemškem jeziku. 

Kot dodatna študijska gradiva, v pomoč pri usposabljanju, so za vsako od vrzeli že pripravljeni ali pa so še 

v pripravi tudi kvizi, knjižnica slikovnega in grafičnega materiala, preizkusi znanja, in 30 dnevne naloge za 

spreminjanje vzorcev vedenja pri varnosti in zdravju pri delu (3 VRSTE VAJ ZA ZAPOSLENE).  
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Prav tako je narejen gradbeni načrt enodružinske stanovanjske hiše. Izdelan je v arhitekturnem programu 

3D BIM ArchiCAD in se nahaja znotraj priročnika za izračune v gradbeništvu (na voljo bo tudi v priročniku 

o pismenosti). 

V okviru vrzeli zdravje in varnost pri delu je bil izdelan dokument, ki vsebuje vse vaje iz priročnika. Vaje 

bodo vključene tudi v aplikacijo Skillco. Na ta način bodo lahko študentje, gradbeniki in drugi dostopali do 

spletne aplikacije, ki bo pokazala vaje v naključnem vrstnem redu. 

Kot dodatno gradivo za gradbene izračune je bila izdelana Zbirka gradbenih standardov, povzeta iz 

programske opreme 4BUILD za izračun enostavnih stanovanjskih objektov. 

Vse študijske materiale znotraj WP3 bo potrebno še izpopolniti in preveriti kakovost. 

Celotno učno gradivo se bo pričelo preizkušati že v septembru 2018 v izobraževanju dijakov in 

zaposlenih. 

 

(3) Začetek Skillco pilotnega usposabljanja 

BFW NRW v Kerpnu (Nemčija) je pozval projektne partnerje naj naslovijo na ustrezne institucije, šole in 

podjetja pisma podpore oziroma pisma o nameri k sodelovanju v pilotnem testiranju in evalvaciji učnega 

gradiva, ki je bil razvit v okviru projekta. Na 5 mednarodnem partnerskem sestanku, ki se je odvijal 17. In 

18. oktobra bo potekala diskusija o nadaljnjih korakih pilotnega usposabljanja. Pripravil se bo terminski 

načrt izvajanja po državah.  Partnerji iz držav Slovenije, Nemčije in Madžarske, ki so aktivni v pilotnem 

usposabljanju, bodo v tej fazi razvite učne materiale testirali in evalvirali z zaposlenimi v gradbenih 

podjetjih ter z dijaki, učitelji in mentorji. Zunanji opazovalci pa bodo podali predloge za izboljšanje ali 

popravke rezultatov, ki smo jih izdelali za manjkajoče spretnosti. Pilotno usposabljanje se začne v oktobru 

2018 in konča v septembru 2019. Ko se bo zaključilo testiranje in prilagoditev vseh razvitih učnih 

materialov bo sledila končna integracija v Skillco aplikacijo, predvidoma septembra 2019. Zaključni 

slovesni dogodek in predstavitev končnih verzij rezultatov bo oktobra 2019 v Ljubljani.  
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(4)   5 partnersko srečanje SKILLCO v Kerpnu 

Med 17. in 18. oktobrom 2018 je na ABZ Kerpen, naši 

gostiteljski organizaciji, ki jo zastopa vodja delovnega 

paketa WP4, g. Björn Müller, potekalo peto srečanje 

projektnih partnerjev. Na srečanju se je predstavil nov 

projektni tim projektnega partnerja BKSZC z 

Madžarske. Predstavili so dosežene rezultate od aprila 

do oktobra 2018. Glavni dogovori na srečanju so se 

nanašali na izvedbo pilotnega usposabljanja, ki se bo 

kmalu začelo v centrih za usposabljanje v Nemčiji, na 

Madžarskem in v Sloveniji. Med pilotnim testiranjem bomo preverili kakovost in ustreznost 4 priročnikov in 

ostalega učnega gradiva, ki smo ga do sedaj razvili za 4 izbrane manjkajoče panožne spretnosti. Krstili 

smo tudi projektno aplikacijo SKILLCO z imenom SkillgApp, zasnovano za sodobne mobilne telefonske 

naprave. 

 

Po zaključku srečanja je Björn Müller z BFW NRW konzorcija, predstavil različne delavnice centra za 

http://www.asterhrittraining.com/best-software-testing-training-institute-in-chennai/
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usposabljanje za gradbene poklice in način učenja skozi delo. 

 

(5)   »BUILD YOUR FUTURE«, nacionalni madžarski dogodek, 6.11.2018 

Péter Valló, direktor BKSZC (Budapesti Komplex Szakképzési Centrum), je o dogodku povedal: »Kot morda 

veste evropski teden znanja - Euroskills poteka že tretje leto. Želeli smo se mu pridružiti z namenom 

spodbujanje promocije poklica različnih gradbenih profilov«. Dogodek je hkrati potekal v osmih različnih 

mestih (Budimpešta, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged in Szombathely). Centralno prizorišče 

je gostil BKSZC - Budimpeški kompleksni center za poklicno usposabljanje - na Visoki šoli za poklicno 

izobraževanje Pogány Frigyes (1183 Budapest, Thököly utca 11.). 

Svečana otvoritev dogodka se je začela 6. novembra 2018 ob 10.00. Ključni cilj dogodka je bil združiti vse 

deležnike, ki se zanimajo za področje gradbeništva, in jim omogočiti priložnost spoznavanja področij 

poklica, prikazati najnovejše trende in predstaviti med seboj različne interesne skupine. 

Dijakom, ki so pred dokončno izbiro poklicne poti, smo želeli predstaviti gradbeni poklic na primeru gradnje 

hiše. S tem poudarjamo pomembnost in zahtevnost vsakega posameznega gradbenega poklica v gradbeni 

verigi. Poudarek je bil na predstavitvi osnovnih gradbenih materialov, ki so jih kasneje mladi tudi interaktivno 

preizkušali. Obiskovalci so se seznanili tudi z računalniškim risanjem in oblikovanjem. Eden 

najpomembnejših ciljev dogodka je bil omogočiti podjetjem predstavitev skozi celotno srečanje, dijakom 

pa ponuditi celovit vpogled v poklic, ki ga bodo v prihodnosti lahko pridobili in postali kvalificirana delovna 

sila. Bodoči zaposleni so se lahko tudi seznanili z različnimi pogodbami. Predstavljen je bil tudi projekt 

SKILLCO, ter razdeljene številne brošure in letaki. 

Prizorišče v Budimpešti je bilo posebno zaradi dejstva, da so se tekmovanja Euroskills 2018 udeležili tudi 

tekmovalci in trenerji BKSZC šolskega strokovnega centra. Po zaključku dogodka lahko z veseljem 
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sklepamo, da smo dosegli svoje cilje. Programi so bili usmerjeni v dve skupini dijakov - osnovna in srednja 

šola. Dogodek je obiskalo skoraj 1 000 ljudi. Med 10. in 12. uro, smo gostili v glavnem učence osnovnih šol, 

dijaki srednjih šol pa so se dogodka v večjem številu udeležili popoldne. Interaktivna razstava, možnost 

dotikanja materialov, uporabe ter preizkušanja vseh orodij, so učencem resnično ostali  v prijetnem 

spominu. S prispevkom 20 razstavljavcev smo organizirali uspešen in nepozaben dogodek, ki so ga šole, 

podjetja in dijaki zapustili hvaležni in zadovoljni.« 

 

   

 

(6)    Aplikacija SKILLCO počasi dobiva podobo 

Po nekaj mesecih intenzivnega razvoja, aplikacija SKILLCO za podporo osebam, ki se izobražujejo (dijaki, 

zaposleni), in osebam, ki izobražujejo in usposabljajo (učitelji, mentorji), počasi dobiva obliko.  

Po skupnem pripravljalnem delu o zasnovi in strukturi aplikacije, ki je bila opravljena skupaj s celotnim 

projektnim konzorcijem, je Zahodno nemška zbornica obrti in obrtnih strokovnjakov (WHKT) že dosegla 
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prve mejnike: prvo testiranje in delovna različica aplikacije, vključno z načrtovano strukturo, deluje in se 

interno preverja ali ustreza namenu in zastavljenim ciljem. 

Odkrivanje napak in popravki so naslednji korak v sklopu dela vodje delovnega paketa. Preizkusna faza 

zgodnje različice je tudi del procesa notranjega spremljanja, ki zagotavlja, da pri razvoju aplikacije sodeluje 

celoten konzorcij in da oblika ustreza potrebam ciljnih skupin. 

»Končna različica aplikacije bo vključevala modul za učitelje/mentorje in enega za dijake/zaposlene. Želimo 

zagotoviti, da bodo ciljne skupine pridobile možnost sodobnega učenja in resnično učne materialov in enote 

kurikula, ki zapolnjujejo identificirane vrzeli, ki jih razvijamo«, pravi Philipp Dohmen, vodja delovnega paketa 

WHKT. 

Naslednji koraki razvoja aplikacije so programiranje kvizov, izvajanje dodatnih vsebin in zagotavljanje funkcij 

OER (odprt izobraževalni vir). 

  

 

SkillgApp struktura 
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SKILLCO v prihodnosti 

Formiranje Koalicije sektorskih spretnosti "Zavezništvo za napredovanje poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v gradbeništvu": Do zaključka projekta SKILLCO (v l. 2019) bomo oblikovali neformalno 

obliko prihodnjega sektorskega sodelovanja na ravni EU z razvojem Koalicije sektorskih spretnosti 

"Zavezniškega dokumenta” v gradbeništvu (SSAC dokument). 

STE ZAINTERESIRANI, DA SE NAM PRIDRUŽITE in TUDI V PRIHODNJE SPREMLJATE PODROČJE 

KVALIFIKACIJ V GRADBENEM SEKTORJU? KONTAKTIRAJTE NAS IN S PODPISOM DOKUMENTA 

PODPRITE NAŠ PROJEKT. 

Želite izvedeti več? 

Za nadaljnje informacije o projektu kontaktirajte koordinatorja: 

Valentina Kuzma (GZS-ZGIGM) 

E-naslov: valentina.kuzma@gzs.si 

Projekt sofinancira Evropska komisija in je del programa Erasmus+ 

Če želite biti obveščeni o nadaljnjem poteku projekta SKILLCO vas vabimo, da se prijavite na prejemanje 

projektnega časopisa na www.skillco.eu/en/content/news . 

 

  

mailto:valentina.kuzma@gzs.si
http://www.skillco.eu/en/content/news
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Kontakti partnerjev: 

 

Gospodarska 

zbornica Slovenije - 

GZS 

Chamber of Commerce 

and Industry of Slovenia 

- CCIS 

 

www.gzs.si 

 

Šolski center Celje -

SCC 

 

School Centre Celje - 

SCC 

 

 

www.scc.si 

 

 

Center RS za poklicno 

izobraževanje - CPI 

 

The Slovenian Institute 

for Vocational Education 

and Training - IRSVET 

 

www.cpi.si 

 

 

Westdeutscher 

Handwerkskammerta

g - WHKT 

 

West German Chambers 

of Crafts    and Skilled 

Trades’ Council - WHKT 

 

www.whkt.de 

 

 

Berufsförderungswerk 

der Bauindustrie NRW 

gGmbH – BFW NRW 

 

The Training Institute of 

the Federation of 

Construction Industry 

NRW - BFW NRW 

 

 

www.abz-kerpen.de 

 

 

 
Építési Vállalkozók 

Országos 

Szakszövetsége - 

EVOSZ 

 

The National Federation 

of Hungarian Building 

Contractors - EVOSZ 

 

 

www.evosz.hu 

 

 
 

Budapesti Komplex 

Szakképzési 

Centrum- BKSZC 

 

Budapesti Komplex 

Centre of Vocational 

Training - BKSZC 

 

www.bkszc.hu  

 

 

Fédération de 

l'Industrie Européenne 

de la Construction – 

FIEC aisbl 

 

European Construction 

Industry Federation – 

FIEC aisbl 

 

www.fiec.eu  

 

http://www.gzs.si/
http://www.scc.si/
http://www.cpi.si/
http://www.whkt.de/
http://www.evosz.hu/
http://www.bkszc.hu/
http://www.fiec.eu/

