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Znotraj projekta PROF/TRAC je bilo razvitih 
sedem nacionalnih programov usposabljan-
ja. Ti programi so bili oblikovani med prvim 
tečajem za usposabljanje inštruktorjev v 
Pragu februarja 2016 in pokrivajo naslednje 
strategije po državah:

Pilotni programi usposabljanja in 
izraba

Interdisciplinarni pristop in meddisciplinarno 
skupinsko delo za projektiranje stavb s 
skoraj ničelno porabo energije (Hrvaška)

Tečaj posodabljanja: strategija za projekti-
ranje, ocenjevanje,     uporabo in vzdrževanje 
stavb s skoraj ničelno porabo energije. 
Izobraževalni program za energetske 
specialiste (Republika Češka)
Kako zasnovati svojo prvo stavbo s skoraj 
ničelno porabo energije? (Danska)

Stavbe s skoraj ničelno porabo energije: 
načrtovanje za trajnosten razvoj (Italija)
 Multidisciplinarno projektiranje stavb s 
skoraj ničelno porabo energije (Nizozemska)
 Projektiranje stavb s skoraj ničelno porabo 
energije – multidisciplinarni pristop  
(Slovenija)
 Kako upravljati in projektirati stavbe s 
skoraj ničelno porabo energije (Španija)

Prvi krog pilotnih tečajev usposabljanja je 
bil namenjen pridobivanju izkušenj in 
povratnih informacij o tečajih.
Shema je odprta za nove ponudnike uspos-
abljanja, ki so dobrodošli v PROF/TRAC. 
REHVA, Housing Europe in ACE širijo glas 
o pristopu usposabljanja inštruktorjev in 
vsebini platforme usposabljanja po svojih 
mrežah ter tako prispevajo k temu, da 
shema PROF/TRAC postaja referenčna 
točka za specialiste za stavbe s skoraj 
ničelno porabo energije.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

channel/UCpIvXXs0QQpcx6cY3CLxLdA 

@PROF_TRAC 

groups/8291188

/PROF-TRAC-245480412479267

Federation of
European Heating,
Ventilation and
Air Conditioning
Associations

REHVA

K E N N I S I N S T I T U UT  VO O R  I N S TA L L AT I E T E C H N I E K R
E
Z
U
L
T
A
T
I

Odprta platforma za usposa-
bljanje in kvalifikacije za gradnjo 
in obnovo stavb s skoraj ničelno 
porabo energije

PROF/TRAC je s strani Evropske 
unije financiran projekt, ki poteka 
od marca 2015 do februarja 2018. 
Ekipa razvija evropsko shemo 
usposabljanja in kvalifikacij kot del 
procesa vseživljenjskega učenja za 
neprestan razvoj in izpopolnjevan-
ja tehničnih strokovnjakov, arhitek-
tov, inženirjev in upravnikov stavb, 
ki sodelujejo pri projektiranju in 
gradnji stavb s skoraj ničelno 
porabo energije.
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Platforma za usposabljanje PROF/TRAC je evrops-
ka platforma vzajemnega učenja za gradnjo in 
naknadno opremljanje stavb s skoraj ničelno 
porabo energije za strokovnjake s področja stavb. 
Več informacij o strokovnih profilih, potrebnih za 
stavbe s skoraj ničelno porabo energije, metod-
ologiji evidentiranja strokovnega znanja in učnem 
gradivu lahko najdete v različnih jezikih. Platforma 
je ključno orodje, ki ga lahko nacionalna združenja 
in neodvisni ponudniki usposabljanja uporabljajo 
za razvoj lastnega učnega gradiva o stavbah s 
skoraj ničelno porabo energije. Nudi informacije o 
evropskem programu usposabljanja ter promovira 
inštruktorje, ki so uspešno zaključili usposabljanje, 
in organizacije za usposabljanje, ki nudijo usposa-
bljanje PROF/TRAC za stavbe s skoraj ničelno 
porabo energije.

Ali imate lastno gradivo, ki ga želite deliti preko naše platforme? 
Prosimo, kontaktirajte: info@proftrac.eu

Platform usposabljanja in vir 
učnega gradiva

Evropska shema kvalifikacij PROF/TRAC je 
namenjena ocenjevanju ravni znanja o stavbah s 
skoraj ničelno porabo energije pri različnih 
strokovnjakih stavbnega sektorja. Strokovnjaki iz 
arhitekture, strojnega, električnega in strukturne-
ga inženiringa, gradbenega upravljanja, gradbene-
ga javnega naročanja in upravljanja stavb imajo 
sedaj enotno shemo, s katero si lahko pomagajo 
pri samoocenjevanju kompetenc na področju 
stavb s skoraj ničelno porabo energije. Tehnologi-
je stavb s skoraj ničelno porabo energije so 
kategorizirane v gospodarjenje z energijo, proiz-
vodnjo energije, zmanjševanje porabe energije in 
interdisciplinarno strokovno znanje. Iste kategori-
je se uporabljajo za iskanje v repozitoriju učnega 
gradiva. Ponudniki usposabljanja lahko uporablja-
jo to shemo za hitri zagon razvoja lastnega 
usposabljanja.

Evropska shema kvalifikacij

PROF/TRAC je eden prvih evropskih projektov, ki 
uvaja aplikacijo BUILD UP Skills Advisor.
Med postopkom evidentiranja strokovnega 
znanja je PROF/TRAC oblikoval inventar 
razpoložljivih usposabljanj o stavbah s skoraj 
ničelno porabo energije za nadaljnji strokovni 
razvoj. V tej aplikaciji so ta usposabljanja 
povezana s strokovnjaki in tehnologijami, ki so 
potrebne za uspešno realizacijo stavb s skoraj 
ničelno porabo energije. Za zagotavljanje uspos-
abljanja ozki ciljni stroki se bo uporabljala shema 
kvalifikacij PROF/TRAC Evropske unije.

PROF/TRAC bo vzdrževal podatkovna zbirka 
usposabljanj v angleščini, medtem ko bo 
PROF/TRAC NL vzdrževal podatkovna zbirko 
usposabljanj v nizozemščini. Možna je imple-
mentacija v druge jezike.

Aplikacija Build-Up Skills Advisor
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