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MEDNARODNA skillME KONFERENCA 
 

“DOBRE PRAKSE V RAZVOJU SPRETNOSTI 

V KOVINSKI IN ELEKTRO INDUSTRIJI” 
 

Mednarodna konferenca z naslovom »Good Practices in Skills Development in the Metal 
and Electro Industry« (Dobre prakse v razvoju spretnosti v kovinski in elektro industriji) je 
potekala 4. oktobra 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Konferenca 
je obeležila zaključek projekta skillME in je gostila predstavnike poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, učitelje, dijake, podjetja, regulativne organe, agencije za zaposlovanje, 
nacionalne centre poklicnega izobraževanja, strokovnjake ter predstavnike kovinske in elektro 
industrije kot tudi drugih sektorjev. 
 
Konferenca je bila namenjena predstavitvi dobrih praks in inovativnih pristopov k 
odpravljanju vrzeli v znanju, usklajevanje kompetenc s potrebami na trgu dela, razvoju novih 
spretnosti za nove poklice in prilagajanju nacionalnih strategij za izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter krepitev konkurenčnosti zaposlenih. 
Predstavljeni so bili nacionalni akcijski načrti za nadgradnjo poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v sodelujočih projektnih državah – v Sloveniji in Latviji ter na Hrvaškem in 
Slovaškem – kot tudi nacionalne strategije za vključitev kurikulov, oblikovanih v projektu 
skillME, v nacionalne okvire poklicnega izobraževanja. Vodje in udeleženci skillME pilotnih 
usposabljanj so predstavili konkretne izkušnje, ki so jih pridobili z udeležbo v usposabljanjih 
s področja CAD/CAM, kompozitnih materialov, strojnega vida in branja tehnične 
dokumentacije, dijaki slovaške partnerske šole Stredná odborná škola Stará Turá pa so tudi 
praktično prikazali spretnosti in znanja, pridobljena v okviru izobraževanja Strojni vid. Več 
informacij in videoreportaža dogodka je na voljo na projektni spletni strani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mednarodna konferenca skillME je potekala 4. oktobra 2017 na GZS v Ljubljani. 

https://www.gzs.si/skill-me/vsebina/Project-News/Final-Conference
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PRIDRUŽITE SE ZVEZI! 
 

Zveza za napredek poklicnega izobraževanja  

v kovinski in elektro industriji 
 

Namen projekta skillME je izboljšati zaposljivost dijakov in zaposlenih s pomočjo inovativnega 
pristopa razvoja usposabljanj, ki potrebe po znanju črpa iz gospodarstva, okrepiti sodelovanje 
ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, regulativnih organov in predstavnikov 
gospodarstva, izboljšati konkurenčnost držav članic EU ter utrditi sodelovanja med njimi. 

Da bi zagotovili ustrezno platform za doseganje zastavljenih ciljev tudi po zaključku projekta, 

so skillME partnerji ustanovili Zvezo za napredek poklicnega izobraževanja v kovinski in 
elektro industriji, ki želi s svojim delovanjem: 

 

 Okrepiti sodelovanje med deležniki kovinske in elektro industrije tako na 
nacionalni kot tudi na evropski ravni; 

 Spodbujati izmenjavo informacij o vrzelih v znanju, bodočih potrebah po znanju 
in novostih med ključnimi akterji kovinske in elektro industrije; 

 Promovirati in zagotavljati podporo pri razvoju nadaljnjih usposabljanj na podlagi 
razvitega modela sodelovanja med predstavniki industrije, regulativnimi organi ter 
ponudniki poklicnega izobraževanje in usposabljanja tako znotraj kovinske in elektro 
industrije kot tudi v okviru drugih sektorjev; 

 Promovirati poklicno izobraževanje in usposabljanje kot prvo izbiro; 

 Razvijati nove ideje in iniciative ter povezovati partnerje za razvoj novih 
projektov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

 
Članstvo v Zvezi je brezplačno in je odprto za vse zainteresirane deležnike kovinske in elektro 
industrije kot tudi predstavnike drugih sektorjev. 

 

 

 

 

 

 
Se želite pridružiti Zvezi? Kontaktirajte svojega nacionalnega predstavnika ali  

kontaktno osebo projekta skillME mag. Petro Flerin (GZS) na petra.flerin@gzs.si. 
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Vsi skillME učni materiali so pod opredeljenimi 
pogoji na voljo za brezplačno uporabo na tej povezavi. 

 

Ostanite na tekočem na www.gzs.si/skill-me 

ali kontaktirajte projektne partnerje: 
 

 

SLOVENIJA 

 
 

Metal Processing Industry Association 

 

KOORDINATOR PROJEKTA 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Združenje kovinske industrije 

ga. Janja Petkovsek 

janja.petkovsek@gzs.si 

  

Center Republike Slovenije za  

poklicno izobraževanje 

g. Davorin Majkus 

davorin.majkus@cpi.si 

  

Šolski center Celje 

g. Denis Kač 

denis.kac@sc-celje.si 

 
 

LATVIJA 

 

 

Association of Mechanical Engineering and 

Metalworking Industries of Latvia 

g. Andris Sekacis 

andris.sekacis@masoc.lv 
 

 

 

National Centre for Education  

ga. Laura Strode 

laura.strode@visc.gov.lv 

 

https://www.gzs.si/skill-me/vsebina/Project-Outputs
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Riga Technical College  

ga. Anda Kazusa 

anda.kazusa@rtk.lv 

 

SLOVAŠKA 
  

The Association of Electrotechnical Industry  

of the Slovak Republic  

g. Andrej Lasz 

lasz@zep.sk 
 

  
State Vocational Education Institute  

ga. Lucia Iľková  

lucia.Ilkova@siov.sk 

 

  
Secondary Technical School Stará Turá  

ga. Klaudia Urbanova 

klaudia@spsest.sk 

 

HRVAŠKA 
  

Hrvatska udruga poslodavaca 

ga. Marija Šutina 

marija.sutina@hup.hr 

 

 
Agencija za strukovno obrazovanje i  

obrazovanje odraslih 

g. Nino Buić 

nino.buic@asoo.hr 

 
STROJARSKA TEHNIČKA 

ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA 

 

 

Strojarska tehnička škola  

Fausta Vrančića  

g. Dubravko Diklić 

dubravko.diklic@skole.hr 

 

mailto:lucia.Ilkova@siov.sk

