Co-funded by the
Lifelong Learning Programme
of the European Union

efficiencyJobs

MEDNARODNO USPOSABLJANJE
OKREPITEV KLJUČNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI ZA
ZAPOSLITEV V GRADBENEM SEKTORJU

KOORDINATOR PROJEKTA

PARTNERJI PROJEKTA

ENERGETSKA
UČINKOVITOST
STAVB
Projekt: 2013-1-ES1-LEO05-66818-AN

Mednarodni evropski projekt s ciljem
izboljšanja energetske učinkovitosti stavb

Začetek usposabljanja: Oktober 2014

PREDSTAVITEV

efficiencyJobs

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?

Projekt “Efficiency Jobs - Učinkovita delovna mesta” se je
razvil v okviru programa “Leonardo da Vinci - Program
vseživljenjskega učenja”. Projekt je namenjen krepitvi
usposobljenosti zaposlenih in brezposelnih v
poklicih povezanih z gradbenim sektorjem
(zidarska dela, elektrika, vodovod, HVAC in ostala
področja), v okviru nove uredbe ES o energetskem
certificiranju stavb.

Cilj projekta je koristiti zaposljivosti in strokovnemu
napredku tistih, ki delajo v gradbenem sektorju.
Zato je usposabljanje usmerjeno predvsem v:
- BREZPOSELNE povezane s tradicionalnimi poklici s

področja gradbeništva (zidarji, električarji, vodovodarji,
monterji ogrevalnih sistemov, itd.).
- SAMOZAPOSLENE in ZAPOSLENE DELAVCE na področju

Glavni namen projekta je usposabljanje zaposlenih in
brezposelnih v tem sektorju. Usposabljanje temelji na
učnem gradivu izdelanem v okviru projekta. To gradivo
vključuje rezultate in izkušnje inovacijskih projektov na
mednarodni ravni v okviru programov “LIFE
Plus” in “Inteligentna energija za Evropo”.

gradbeništva in v sorodnih strokah.
Program bo zajemal naslednja področja:
Modul 1 Učiti se graditi energetsko učinkovito.
Modul 2 Veljavna zakonodaja. Kdo izvaja in na

kakšen način se izvajajo ukrepi
energetske učinkovitosti?

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Modul 3 Pogoji in zahteve za nergetske prihranke

v stavbah.

Okrepiti ključne spretnosti delavcev za zaposlitev v
tradicionalnih poklicnih profilih, povezanih z gradbenim
sektorjem, v skladu z določbami nove direktive 2010/31/
EU o “energetski učinkovitosti stavb.”
Proces teoretičnega usposabljanja bo podprt z
dostopom do “virtualnega interaktivnega laboratorija”

Modul 4 Kako graditi energetsko učinkovito.
Modul 5 Zakonske zahteve energetske učinkovitosti

BE PLUS

VRSTE USPOSABLJANJA IN ZAČETEK

Skozi usposabljanje bodo udeleženci pridobili dodatno
znanje in veščine, ki ne bodo povezane le z njihovimi
poklici, temveč tudi z drugimi poklici s področja gradbeništva.

GLAVNA STROKOVNA PODROČJA IN
POKLICNI PROFILI TISTIH KATERIM JE
USPOSABLJANJE NAMENJENO
Ovoj stavbe:
• Zidarji;
• Izolaterji;
• Monterji stavbnega pohištva;
• Pleskarij, mizarji, itd.
Inštalaterji
•Električarji (vključno z monterji fotovoltaičnih sistemov in monterji pametnih inštalacij)
• Monterji ogrevalnih sistemov
- Monterji grelnih naprav: kotlov, biomasnih kotlov, geotermalnih sistemov,
solarnih sistemov;
- Monterji HVAC sistemov;
- Vodovodarji, itd.

v gradbenem sektorju, za izvajanje ukrepov za
energetsko učinkovitost na področjih:
- Ovoja stavbe (Zidarstvo in izolaterstvo)
- Ostalih gradbenih del (montaža stavbnega pohištva, pleskarstvo in
ostalo)
- Elektrike
- Kotlovnic

- Predavanjanje
- Usposabljanje s pridobitvijo certifikata
- Način usposabljanja: “v živo” ali “preko spleta”
- Začetek usposabljanja: oktober 2014.
- Prijave in dodatne informacije
- slovenia@efficiencyjobs.eu

PLUS ZA VAŠE
STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE

- HVAC in TSV

Modul 6 Ukrepi energetske učinkovitosti… za področja

enaka prejšnjemu modulu.
Modul 7 Sistemi upravljanja z energijo in energetsko
certificiranje.

ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVB

