
                            

Spoštovani ravnatelji in ravnateljice! 

 

Na vas se obračamo kot Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem 

gradbeništvu (KOC SOTRAG), katerega primarni cilj je s pomočjo evropskih sredstev dodatno 

usposabljati zaposlene v partnerskih podjetjih s področja gradbeništva, in sicer tam, kjer so 

izkazane potrebe po krepitvi njihovih kompetenc. Drug pomemben cilj našega KOC SOTRAG so 

aktivnosti ozaveščanja, informiranja, promoviranja na področju, ki ga pokriva naš KOC (tj. 

področje gradbeništva v najširšem pomenu). Posebno pozornost pri tem namenjamo mladim. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

KOC SOTRAG je nadgradnja KOC za trajnostno prihodnost, ki je v letu 2013 izvedel zelo 

uspešni natečaj za dijake in dijakinje z naslovom »Moj dom – naša prihodnost«. Tedaj je na 

natečaju, v katerem je bil fokus na individualnem ustvarjalnem delu dijakov in dijakinj, 

sodelovalo več kot 50 dijakov in dijakinj iz različnih srednjih šol. Njihovi izdelki (risbe,  spisi, 

makete, …) so bili predstavljeni na strokovni konferenci KOC-a in nato več mesecev razstavljeni 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, natečajnike pa smo med drugim nagradili z 

zanimivo ekskurzijo.  

Tokrat dijakom in dijakinjam želimo dati še nekaj več. Kajti zavedamo se, da če jih povežemo in 

ustrezno podpremo, lahko kot tim ustvarijo še več. Tako smo se odločili, da bomo 20 dijakom in 

dijakinjam 3. in 4. letnikov iz različnih srednjih šol, omogočili izjemno doživetje – postati 

odličen tim, ki bo kreiral in predstavljal vizijo bivanja v Sloveniji v prihodnosti, po meri 

mladih.  

Cilj je, da tim teh 20 dijakov in dijakinj: 

 pokaže, da je moč v zaupanju in sodelovanju, 

 da na osnovi tega zaupanja in sodelovanja kreira vizijo bivanja v Sloveniji v prihodnosti, 

pri čemer upošteva tako trende »pametne«, digitalne, z internetom stvari podprte družbe, kot 

tudi naravne inteligence, ki človeka usmerja v skrbno premišljeno, zdravo in človeku prijazno 

»vključevanje« te tehnologije v vsakdanje bivanje ter ne pozabi na naravo in trajnostni razvoj, 

 da člani in članice tima to vizijo preko motivacijskih dogodkov predstavijo drugim 

mladim ter jih spodbudijo in navdušijo, da tudi sami prispevajo »svoj kamenček v mozaik« 

širše vizije, 

  da celoten »mozaik« vizije predstavijo »na odru« na 10. Informativi konec januarja 

2018 in na konferenci KOC-ev v drugi polovici leta 2018.  

 

Kako bodo to dosegli oz. kdo jim bo pri tem pomagal? 

Pri ustvarjanju tima jih bodo podprli Dunking Devilsi, svetovno znana vrhunska košarkarska 

akrobatska skupina, ki je gostovala že v 36-ih država, na petih kontinentih ter svojih uspehov ne 



                            

bi dosegla brez izjemnega medsebojnega zaupanja, povezanosti in iskrenosti med svojimi člani 

in članicami. Dunking Devilsi sodelujejo s podjetjem plAnincA, s katerim skupaj izvajajo t. i. 

Team up, program za vrhunski team building v podjetjih. Skupino v Team up-u v telovadnici 

izpostavijo različnim izzivom, ki jih člani in članice na to rešujejo timsko, v družbi akrobatov 

skupine Danking Devils. Dogajanja med izvajanjem nalog pokažejo vse prednosti in slabosti 

skupine, kar je podlaga za analizo odnosov med člani in članicami v delavnici, ki sledi reševanju 

izzivov v telovadnici. V Team up-u, ki res da temelji na »igri v telovadnici«, a je primeren za vse 

dijake in dijakinje, ne glede na njihovo športno predznanje, gibljivost, fizične in druge 

spretnosti ipd., bodo ti lahko ozavestili svoje še nerazkrite ali slabo izkoriščene potenciale in 

sprejeli osebne zaveze za doseganje skupnih timskih ciljev. 

Nato jih bomo predstavniki KOC SOTRAG skupaj s strokovnjaki s področij, ki zadevajo 

bivanje, spremljali in podpirali pri razvoju vizije prihodnosti bivanja v Sloveniji, pri čemer 

bomo vsi skupaj zasledovali cilj, da je to vizija oblikovanega tima in ne zgolj »nekaj 

posameznikov ali posameznic«. Opolnomočili jih bomo tudi, da bodo lahko prevzeli odgovornost 

organizacije štirih skupnih srečanj tima, kot tudi različnih motivacijskih dogodkov na svojih 

šolah.  

Kot rezultat bodo lahko suvereno predstavili razvito vizijo »na odru« 10. Informative konec 

januarja 2018 in na konferenci KOC-ev v drugi polovici 2018.  

 

Kakšen angažma se pričakuje od dijakov in dijakinj, v kakšnih časovnih okvirjih? 

Da bi se lahko »razvili« v tim in da bi ta kot tak lahko oblikoval koherentno vizijo, vas prosimo, 

da vključenim dijakom in dijakinjam omogočite, da se udeležijo: 

 dvodnevnega TEAM UP programa z vodjo tima Dunking Devils, Domnom Rozmanom, in 

Alenko Planinc Rozman, coachem, ki bo potekal v prostorih Šolskega centra za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, in sicer v petek, 20. 10. 2017, od 11.45 do 18.30 ure, in 

v soboto, od 8.45  do 14.30 ure, 

 štirih 3-urnih skupnih srečanj tima, ki bodo potekala vsakič drug dan v tednu, vsakič na 

drugi šoli, iz katere so člani in članice tima, in sicer v obdobju od novembra 2017 do januarja 

2018, 

 udeležbo na predstavitvi v okviru 10. Informative konec januarja 2018 in na konferenci 

KOC-ev v 2018. 

 

Kaj bodo dijaki in dijakinje pridobili? 

 Odlično izkušnjo, kako postati odličen, zmagovalni tim (»iz prve roke« od Dunking 

Devilsov). 

 Priložnost kreirati in predstavljati »širšo« vizijo. 



                            

 Priložnost sodelovati z odličnimi strokovnjaki in drugimi mladimi. 

 Čaka pa jih tudi presenečenje …  

 

Kakšni so pogoji sodelovanja v »programu«? 

 Ker je število dijakov in dijakinj, ki jim lahko omogočimo sodelovanje omejeno na 20, vas 

vljudno prosimo, da vašo šolo predstavljajo tisti dijaki in dijakinje, ki bodo resnično lahko 

aktivno sodelovali ves čas »programa« oz. vsaj od 20. oktobra 2017 do konca januarja 2018. 

V tem smislu je potrebna njihova zaveza, da bodo aktivni v vseh fazah »programa« oz. da se 

bodo udeležili vseh dogodkov. 

 Število dijakov in dijakinj, ki jih lahko vključimo s posamezne šole, je omejeno na 

največ štiri. Predlagamo, da nas pred dokončnim izborom dijakov in dijakinj, ki jih želite 

vključiti, kontaktirate na e-naslov pisarna.koc.sotrag@gmail.com ali pokličete na 040 213 773.  

 Zaželeno je, da imajo dijaki in dijakinje mentorja/spremljevalca s šole , zlasti kadar gre za 

udeležbo na srečanju zunaj kraja njihove šole.  

 

Prijave in dodatne informacije 

Če ste zainteresirani za sodelovanje, vas vljudno prosimo, da dijake in dijakinje 3. in 4. 

letnikov vaše šole obvestite o našem »programu«, zberete njihove prijave in nam čim prej 

oz. najkasneje do 6. oktobra 2017 predlagate do štiri dijake in dijakinje, ki bi jih želeli 

vključiti. Če bo število dijakov in dijakinj iz vseh šol skupaj večje od 20, bomo sledili načelu, da 

je zastopanih več različnih šol. Ustrezno bo tako lahko vključenih manj dijakov in dijakinj z iste 

šole.    

Za lažje obveščanje dijakov in dijakinj smo zanje pripravili »plakat«, ki vam ga pošiljamo v 

priponki. Hkrati vam pošiljamo tudi prijavnico, ki jo izpolni šola.  

Za dodatne informacije smo na voljo v projektni pisarni KOC SOTRAG na e-naslovu 

pisarna.koc.sotrag@gmail.com ali na tel. 040 213 773. 

 

Ljubljana, 26. 9. 2017       mag. Marjan Velej 

          Vodja KOC SOTRAG 
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