
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH                                         
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INFORMACIJE  O  IZOBRAŽEVANJU  ODRASLIH  
 
Izobražujemo: 
 
1. PRIPRAVE NA IZPITE ZA GRADBENE DELOVODJE  : 
 
Gradbeni delovodja je oseba na gradbišču, ki mu je zaupana  velika odgovornost 
tako strokovna kot organizacijska .  
Vodi in organizira delo, sodeluje z vodjem gradbišča , velikokrat pa se k njemu 
zatečejo ljudje s svojimi problemi. Glede na vse te zahteve in dolžnosti bi naj imel 
kandidat za ta poklic čim boljše priprave, tako strokovne, ekonomske, pa tudi 
pedagoško -  andragoške .  
 
Priprave organizira Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, potekajo pa v 
popoldanskem času  po posameznih segmentih oz. predmetih . 
 
Vsak kandidat mora v dveh letih opraviti izpite iz naslednjih področij : 
 
Strokovno teoretični predmeti in praktični del : 
 

- gradbeni elementi in tehnologija, 
- organizacija dela, varstvo in zdravje pri delu, 
- strokovna matematika in gradbena mehanika,  
- praktična geodezija,  
- gradbeno poslovanje in kalkulacije, 
- praktični del,  
- poslovodno ekonomski del, 
- pedagoško andragoški del. 

 
Šola v času priprav kandidatom priskrbi strokovno literaturo.  
Prijavijo  se lahko kandidati , ki so končali vsaj četrto stopnjo izobraževanja in s 
pogodbo o delu izkazujejo najmanj 3 leta delovnih izkušenj v gradbeništvu. 
 
Prijave lahko opravijo kadrovske službe  oz. kandidati sami po priloženi prijavnici.  



 
 

2. SREDNJA  POKLICNA  ŠOLA (MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA 
PROGRAMOV V GRADBENIŠTVU) 
 

- Zidar 
- Tesar 
- Slikopleskar-črkoslikar 
- Pečar –polagalec keramičnih oblog 
- Dimnikar 
- Izvajalec suhomontažne gradnje 

 
 
V srednje poklicno izobraževanje se lahko vključijo kandidati, ki so končali osnovno 
šolo . Slednji se izobražujejo po programu za odrasle za prvi poklic. Pouk se bo 
izvajal v popoldanskem času med 16.-19. uro . 
 
Kandidati , ki se odločijo za prekvalifikacijo in že imajo predhodno drugi poklic, 
poslušajo pri pouku le strokovne predmete .  
 
Praktični pouk oz. praksa poteka vzporedno s poukom v dopoldanskem času. Za tiste 
kandidate , ki si sami ne morejo poiskati delodajalca za praktični pouk, to uredi šola .  
 
Za manjše skupine kandidatov ali posameznike  potekajo priprave na izpit po 
dogovoru s posameznim učiteljem oz. profesorjem po predmetnih sklopih . 
 
Po opravljenih izpitih kandidati opravljajo zaključni izpit iz slovenščine 
(pisno in ustno) in zaključnega dela (praksa) . Kandidati izdelajo praktični 
izdelek (pisno, praktično) in opravijo zagovor .  
 
Izobraževanje traja eno ali dve leti, v kolikor imajo kandidati predhodno že 
poklic ali so zaposleni, je izobraževanje oz. prekvalifikacijo možno končati 
že v enem letu.  
 
Kandidati , ki so  v delovnem razmerju – zaposleni, se jim  delo v stroki 
šteje kot praksa. V tem primeru se med šolo in delodajalcem sklene 
pogodba , enaki pogoji veljajo za vse ostale vpisane tudi v nižjem 
poklicnem izobraževanju. 
 
 
3. GRADBENI TEHNIK 
 

Izobražujemo za prekvalifikacije kot tudi za prvi poklic. Vpišejo se lahko kandidati s 
kakršno koli drugo izobrazbo (pogoj je le končana osnovna šola oz. 3+2 program, 
kjer morajo imeti kandidati predhodno poklicno šolo gradbene smeri). 
 

 

 



4. OKOLJEVARSTVENI TEHNIK 
 

Izobražujemo za program, ki je zaposlitveno zelo perspektiven. Praktično je poklic 
iskan povsod. Pogoj za vpis je končana osnovna šola, srednje poklicno izobraževanje 
kakršnekoli smeri ali poklicno-tehniško izobraževanje oz. srednje strokovno 
izobraževanje kakršnekoli smeri. 
 

5. MOJSTRSKI  IZPITI : 
 

- Zidarski – mojster/mojstrica  
- Tesarski mojster/mojstrica 
- Slikopleskarski mojster/mojstrica 
- Dimnikarski mojster/mojstrica 

 
 
Za naziv  mojster srednja gradbena šola Maribor  izvaja priprave za strokovno 
teoretični in praktični del izpitov . Dosedanja praksa je pokazala , da so priprave  
nujne na obeh segmentih, saj je snov po katalogu zelo zahtevna in jo kandidati brez 
priprav s težavo ali pa sploh ne osvojijo.  
 
Priprave so organizirane v popoldanskem času , po dogovoru pa tudi ob sobotah. 
Strokovno literaturo kandidati sami kopirajo po posvetu z mentorjem oz. 
profesorjem. 
 
Za praktični del mojstrskega izpita kandidat izbere nalogo sam, glede na izbor naloge 
pa se določi tudi lokacija izdelave itd.   
 

Strokovno teoretični predmeti : 
- Tehnologija 
- Strokovna matematika in gradbena mehanika 
- Praktična geodezija 
- Kalkulacije (izmere in normativi) 
- Stroji in orodja 
- Estetika in oblikovanje 
- Praktični izdelek z zagovorom 
- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ekonomsko-poslovodni del 
- Pedagoško andragoški  del 

 

 
 

6. Nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK 
 
V skladu z Zakonom o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00 
ter spremembe št. 55/03, 83/03, 118/06 ter 5/07) in institucijami certifikatnega 
sistema (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Center za poklicno 
izobraževanje, Andragoški center RS, Državni izpitni center) smo registrirani kot 



izvajalec za svetovanje, usposabljanje in preverjanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij  
za naslednje gradbene spretnosti in znanja: 
 
- Izvajalec zidanja in ometavanja, 
- Izvajalec betonskih del, 
- Izvajalec nizkih gradenj, 
- Slikopleskar – črkoslikar /restavratorski sodelavec, 
- Hišnik – hišnica. 
 

 

 

 

 
Organizator izobraževanja odraslih:             Direktorica:   

        
mag. Vlasta Ojsteršek, univ.dipl.inž.         Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl.inž.gr., l.r. 


