
Namen projekta ISO CONSTRUCT je prispevati 
k izboljšanju razmer v evropskem gradbenem 
sektorju, za katerega je na splošno značilen 
visok odstotek nizko kvalificirane in nekvalifici-
rane delovne sile. Za to skupino delavcev tre-
nutni pogovori o akreditaciji kompetenc in ve-
ščin v okviru evropskega ogrodja za priznavanje 
kvalifikacij (EOK) in nacionalnega ogrodja za 
priznavanje kvalifikacij (NOK) ne predstavljajo 
ustrezne rešitve, saj so vsi tovrstni pristopi za 
priznavanje poklicnih kompetenc usmerjeni vsaj 
na 3. stopnjo EOK ali više. Večina evropskih sis-
temov poklicnega izobraževanja ne zagotavlja 
mehanizmov za priznavanje kompetenc nizko 
kvalificiranim ali nekvalificiranim delavcem. Ve-
ščine in kompetence, ki so jih ti delavci pridobili 
z neformalnim ali priložnostnim učenjem, torej 
ne morejo biti priznane. Posledično je njihova 
mobilnost omejena, imajo pa tudi slabše mož-
nosti na trgu delovne sile v kriznih časih.

S projektom si partnerji prizadevajo prilago-
diti pristope za izpolnjevanje zahtev in okvirnih 
pogojev ciljnega sektorja ter poskusno uvesti 
sistem potrjevanja kompetenc za nizko kva-
lificirane delavce v gradbenem sektorju, ki bo 
temeljil na standardu ISO 17024. Poleg tega bi 
s projektom radi zagotovili sistem potrjevanja 
kompetenc na podlagi mednarodnih standardov 
za delavce v gradbenem sektorju, saj bi s tem 
ukrepom povečali njihovo mobilnost, delavci pa 
bi z mednarodno priznanim potrdilom o doseže-
nih kompetencah tudi bistveno izboljšali svoje 
možnosti na trgu dela.
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Uvod

Gradbeni sektor je eden največjih poslovnih 
sektorjev v vseh nacionalnih gospodarstvih. 

Vendar je za gradbeni sektor značilno, da ima 
velik odstotek delovne sile zgolj osnovne kom-
petence na področju gradbeništva, ki so jih po-
gosto pridobili neformalno ali celo priložnostno. 
Poleg tega je mobilnost delovne sile ovirana 
zaradi pomanjkanja  preglednega in primerl-
jivega sistema potrdil o usposobljenosti. To še 
zlasti velja za poklice, ki so uvrščeni nižje od 
3. stopnje evropskega ogrodja za priznavanje 
kvalifikacij (EOK). Za 1. in 2. stopnjo EOK v 
gradbeništvu (zidar pomočnik, tesar pomočnik, 
itd.) ni nobenih pristopov glede preglednosti in 
vzajemnega priznavanja strokovne usposo-
bljenosti, ki bi veljali za vso Evropo, sistemi 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa 
tudi ne namenjajo poudarka tem stopnjam us-
posobljenosti. Zato je v evropskem gradbenem 
sektorju na tisoče delavcev brez potrdil o svo-
jih kompetencah, kar je med drugim razlog za 
manjšo mobilnost te delovne sile.  

S projektom ISO CONSTRUCT bi radi nizko 
kvalificiranim in nekvalificiranim delavcem (po-
močnikom) v naslednjih poklicih na področju 
gradbeništva:  

• zidar
• tesar
• betoner

zagotovili potreben pristop za potrjevanje nji-
hovih osebnih poklicnih veščin in kompetenc (ki 
so jih večinoma pridobili z usposabljanjem na 
delovnem mestu ter z drugimi neformalnimi in 
priložnostnimi načini izobraževanja), ki temelji 
na svetovno priznanem standardu ISO 17024. 

• Terenska raziskava med poklici v gradbenem 
sektorju iz 1. in 2. stopnje EOK v vseh part-
nerskih državah; 

• Izdelava matrice kompetenc za poklice v 
gradbenem sektorju na 1. in 2. stopnji EOK;  

• Opredelitev postopkov preverjanja in ocen-
jevanja za potrjevanje standarda ISO 17024; 

• Faza preizkušanja med udeleženci v part-
nerskih državah z namenom pridobitve po-
vratnih informacij o uporabljenih postopkih 
in instrumentih, vključno z izdajo potrdil 
o kompetencah na osnovi standarda ISO 
17024; 

• Prilagajanje sistema potrjevanja in instru-
mentov za potrjevanje;

• Izvajanje številnih dejavnosti, namenjenih 
širjenju informacij in uporabi pridobljenega 
znanja tekom projekta. 

Rezultati projekta 

Glavni cilj projekta ISO CONSTRUCT je 
prenos pristopa, razvitega v okviru proje-
kta ISO QUAM, na področje gradbeništva, 
da bi omogočili pregledno in mednarodno 
priznano potrjevanje kompetenc na pod-
lagi mednarodnega, široko priznanega 
standarda ISO 17024. 

Ciljna skupina in sodelujoči

• Izvajalci poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja

• Nekvalificirani delavci v gradbenem sektorju 
• Gradbena podjetja 
• Certifikacijski organi 
• Politični odločevalci
• Sindikati
• Gospodarstveniki
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