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Predstavitev ciljev projekta ISO CONSTRUCT in 
delovnega načrta prihodnjih projektnih aktivnosti, 

sodelovanje gradbenih delavcev in podjetij v projektu

GZS ZGIGM, Valentina Kuzma

Okrogla miza: Izobraževanje, usposabljanje in kadri v gradbeništvu,
2. 4. 2014, sreda, GZS, dvorana d, Dimičeva, Ljubljana 

Podnaslov: 

Uvajanje evropsko veljavnih kompetenc nekvalificiranim gradbenim delavcem po 

standardu ISO 17024, projekt ISO CONSTRUCT
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Gospodarska potreba 

projekt Leonardo da Vinci ISO – QUAM 
(http://www.isoquam.eu/en/) 

za nizko kvalificirane delavce v evropski 
kovinski industriji izdelan in preskušan 

pristop k potrjevanju osebnih kompetenc v 
skladu s standardom ISO 17024 

www.iso-construct.eu/
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Gospodarska potreba

rezultat projekta ISO QUAM

sistem potrjevanja kompetenc na podlagi 
standarda ISO 17024, ki vodi k mednarodno 

preglednim in sprejetim potrdilom o 
usposobljenosti za kompetence, pridobljene 

z neformalnim ali priložnostnim učenjem. 

V okviru projekta ISO-CONSTRUCT pa naj 
bi se ta pristop prenesel v gradbeni 
sektor in tako prispeval k rešitvi prej 

omenjenega problema
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Izvajanje projektnih aktivnostih po korakih
(končano)

1. Terenska raziskava o poklicih v gradbeništvu 

na 1. in 2. ravni evropskega okvira za 

priznavanje kvalifikacij (EOK) (zidar pomočnik, 

tesar pomočnik, izvajalec betonskih del) in o 

strokovnih kompetencah, potrebnih v sektorju 

(z uporabo standardnih deskriptorjev za 

kompetence EOK)

2. Izdelava matrice kompetenc za poklice v 

gradbeništvu na 1. in 2. ravni EOK 
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Izvajanje projektnih aktivnostih po korakih
(v delu)

4. Prilagoditev sistema potrjevanja kompetenc 

ISO 17024 iz projekta ISO QUAM zahtevam in 

kompetencam, ki so opredeljene v projektu 

ISO CONSTRUCT

6. Opredelitev postopkov preverjanja in 

ocenjevanja za postopek potrjevanja ISO 

17024 

7. Prilagoditev sistema potrjevanja kompetenc 

ISO 17024 iz projekta ISO QUAM zahtevam in 

kompetencam, ki so opredeljene v projektu 

ISO CONSTRUCT 

8. Opredelitev postopkov preverjanja in 

ocenjevanja za postopek potrjevanja ISO 

17024 
www.iso-construct.eu/
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Izvajanje projektnih aktivnostih po korakih
(v delu)
9. Faza preskušanja z udeleženci v partnerskih 

državah, da bi pridobili povratne informacije o 

postopkih in instrumentih, ki se uporabljajo, 

vključno s potrdili o usposobljenosti za 

udeležence, ki temeljijo na ISO 17024

10. Prilagajanje sistema potrjevanja kompetenc in 

instrumentov 

11. Izvedba številnih dejavnosti razširjanja in 

izkoriščanja rezultatov projekta 

Trajanje projekta: oktober 2013 – september 2015
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Pregled ključnih kazalcev o trgu dela in 
panožni gospodarski situaciji po 
sodelujočih državah

www.iso-construct.eu/
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Zbrani in urejeni 
podatki v javno 
dostopni spletni 
publikaciji za 
države:
• Avstrija, 
• Španija, 
• Nemčija, 
• Finska, 
• Slovenija

www.iso-construct.eu/
8

Pregled ključnih kazalcev o trgu dela in 
panožni gospodarski situaciji po 
sodelujočih državah-KAZALO VSEBINE
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Terenska raziskava o poklicih v 
gradbeništvu na 1. in 2. ravni evropskega 
okvira za priznavanje kvalifikacij (EOK)
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Zbrani in urejeni podatki za poklice
zidar pomočnik,
tesar pomočnik, 
izvajalec betonskih del 
v javno dostopni spletni publikaciji za države:
• Avstrija, 
• Španija, 
• Nemčija, 
• Finska, 
• Slovenija

www.iso-construct.eu/
10



2.4.2014

6

Hvala za vašo pozornost!

Valentina Kuzma, 
samostojna svetovalka, GZS ZGIGM 

E: valentina.kuzma@gzs.si

SPLETNO MESTO: www.gzs.si/zgigm

www.iso-construct.eu/
11


