
 

 

BUDIMPEŠTA – EUROSKILLS 2018, od 26. do 27. 9. 2018 

Ogleda tekmovanja Euroskills 2018 v Budimpešti sem se veselila že 2. 2. 2018 v Kranju, ko je naš dijak 

Aljaž Žvokelj na državnem izbirnem tekmovanju SlovenijaSkills v slikopleskarstvu in črkoslikarstvu 

osvojil 1. mesto. 

Že sama velikost prireditvenega prostora je bila impresivna, tekmovalci na svojih delovnih mestih pa 

še toliko bolj. Seveda sem se najprej napotila k našemu dijaku Aljažu.  

 

Tekmovalni prostor dijaka SESGŠ, ŠC Kranj. 

Aljaž Žvokelj se je pripravljal k izvedbi naloge polaganja tapet. Tako kot na slovenskem izbirnem 

tekmovanju je polaganje tapet ena od petih nalog. Pri polaganju tapet se upošteva ujemanje vzorcev, 

ravni spodnji in zgornji rez. Seveda na steni ne sme biti mehurjev. 

 
 
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35 
info@sckr.si 
http://www.sckr.si 

 
 

Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj 
tel:  059 093 900  
fax: 059 093 901 



V ozadju delovnega prostora se vidi naslonjeno vratno krilo. Pleskanje vratnega krila, podboja in 

okrasne letve je druga naloga, pri kateri se zahteva enakomerna pokritost površine, pravilna uporaba 

markirnega traku, čistost celotnih vratnih kril in podboja po končanem delu. 

 

Lepo vidna je tudi tretja naloga; izris grba Madžarske, kjer se ocenjuje lega znaka, čistost krivulj, čisti in 

ostri koti, prehodi med linijami, natančnost in izdelava šablone. 

 

Pri četrti nalogi (skrita hitrostna naloga) morajo tekmovalci pripraviti nianso določene barve, nato se 

ocenjuje ujemanje vzorca, meri se potreben čas za izvedbo naloge, niansiranje barv, čistost linij in 

enakomerna pokritost površin ter čistost celotne površine in natančnost. 

 

Pri peti nalogi (prosta tehnika) si tekmovalec po lastnem izboru pripravi motiv, kjer lahko uporabi 

različne materiale. Pred pričetkom tekmovanja mora oddati načrt. Ocenjuje se čistost površin okoli 

izdelka, skladnost izdelka z oddanim načrtom, pravilna in čista izvedba izdelka ter všečnost izdelka. 

 

 
Aljaž pri pripravi delovne površine za polaganje tapet. 

 

Pri izvajanju posameznih nalog je natančnost izredno pomembna. Poleg natančnosti tudi hitrost. Zato 

so naloge časovno omejene, kriteriji točkovanja pa zajemajo tako komponento natančnosti, kakor 

tudi hitrosti.   

 

Po besedah gospoda Majdiča, ki je skrbel za pripravo Aljaža na tekmovanje, je Aljaž od tekmovanja v 

Kranju (februar 2018) izredno napredoval tako v tehniki, kakor tudi v hitrosti. Priprave so bile 

intenzivne. Za psihofizično pripravljenost so se pripravljali na taborih skupaj z ostalimi slovenskimi 

tekmovalci, na poklicnem področju vsak tekmovalec s svojim mentorjem.  

 

Pri Aljažu smo prvi dan lahko opazovali opravljanje prve in deloma druge ter tretje naloge, naslednji 

dan pa deloma še četrte naloge. V prvem dnevu sem si ogledala večino tekmovalnih prostorov v hali 

A in B, v naslednjem še preostale.  

 

 



Najbolj so me navdušili opažerji, cvetličarji, urejevalci zunanje okolice, kamnoseki in gostinci. Opazila 

sem, da so mnogi tekmovalci v svojih poklicnih veščinah že izredno izurjeni, kar je bilo razvidno iz 

njihovih izdelkov in pa lahkotnosti, s katero so izvajali naloge.  

 

 
Urejevalci zunanjih površin pri svojem ustvarjanju. 

 

 

Naša predstavnica v kategoriji cvetličarjev. 



 

Čudovite barve in simetrija cvetličarjev. 

 

 

 

Še en predstavnik Slovenije (mizar). 

 

 



 

Opažerji – izjemna natančnost. 

 

Tudi naslednji dan sem najprej obiskala tekmovalno mesto našega Aljaža. Tapete so bile že položene, 

tudi grb je že pridobil pri svoji podobi, ostale naloge so bile v izvajanju. 

 

Tekmovalno mesto Aljaža Žvoklja drugi dan dopoldan. Tapete so že položene, druga in tretja naloga v 

delu.  



 

Vsekakor je obisk tovrstnega tekmovanja neprecenljiva izkušnja za vsakega učitelja. Predvsem 

spoznanje, da mladi znajo in zmorejo, je tisto, kar navdaja z optimizmom in daje nov zagon pri 

vsakodnevnem delu. Žal v dveh dneh ne moreš podrobno pregledati vseh tekmovalnih mest, niti 

spremljati izdelave vseh petih nalog.  

Kljub vsemu je bila izkušnja izredno dragocena. Osebno mi je bila dragocena tudi zaradi mreženja s 

predstavniki institucij, mentorji in kolegi ostalih predstavnic. Na tekmovanju sem dobila tudi vpogled v 

specifike na ostalih poklicnih področjih, kjer je imela Slovenija svoje predstavnike.   

Na podlagi vseh pozitivnih izkušenj in vtisov odlično organiziranega dogodka sem si zadala, da na ogled 

prihodnjega tekmovanja Euroskills popeljemo tudi naše dijake (če bo le oddaljenost optimalna), saj ni 

boljše promocije poklica, kot je tovrstni dogodek.  

 

         Ravnateljica SESGŠ, ŠC Kranj: 

Nada Šmid, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


