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3. stopnja
(doktorski š. p.)
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SISTEM
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI
www.sggos.si
25 SLOVENIJI

www.sc-celje.si/gr
VISOKOŠOLSKO

22

24

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO

22
21
20
19

2. stopnja
(magistrski š. p.)

IN VIŠJE STROKOVNO23IZOBRAŽEVANJE
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Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 LJUBLJANA

24

24

ŠC Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE

VISOKE STROKOVNE ŠOLE IN FAKULTETE

25

www.sc-celje.si/vis
20
www.ecnm.si
19
2. stopnja
1. stopnja
18 (univerzitetni
(enoviti
srednje
magistrski š. p.)
splošno
š. p.)
17
izobraževanje
www.fa.uni-lj.si
16

MT

1. stopnja
srednje
(strokovni
tehniško in
š. p.)
strokovno
izobraževanje

višje
strokovno
srednje
izobraževanje
poklicno
izobraževanje

1. stopnja
(univerzitetni 26
š. p.)

nižje poklicno
izobraževanje

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ul. 17, 2000
www.fg.uni-mb.si
VISOKOŠOLSKO
IN VIŠJE
MARIBOR

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

www.ntf.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Ekonomsko poslovna
20
fakulteta, Smetanova ul. 17, 2000 MARIBOR
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15
www.ging.uni-mb.si
PT14

GZS Združenje lesne in pohištvene industrije - ZLPI
GZS Center za poslovno usposabljanje - CPU
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije- OZS
Zbornica za arhitekturo in prostor - ZAPS
Inženirska zbornica Slovenije - IZS
Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG

15
14
13
12
11
10

Slovenski institut za standardizacijo - SIST

9

Statistični urad RS - SURS

8

Uradni list RS - UL RS

7

Spletni servis za poklicno izobraževanje Moja izbira

6

Pomurski sejem, Sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti
Evropsko združenje gradbene dejavnosti - FIEC

www.cpu.si

www.ozs.si
tretje vzgojno-izobraževalno
obdobje

6
www.zaps.si
5
www.izs.si
drugo starostno obdobje
4
drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje
www.zag.si
3
www.sist.si
prvo starostno obdobje
2
www.stat.si1

6
5
4

www.mojaizbira.si
Od šolskega/študijskega
www.ess.gov.si
www.pomurski-sejem.si

drugo starostno
obdobje
www.fiec.eu

3
2
1

15
14
12
11
9

prvo starostno obdobje
PREDŠOLSKA VZGOJA

Od šolskega/študijskega leta 2016/2017

8

MT maturitetni tečaj
š. p. študijski programi

MI mojstrski izpit
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
DI delovodski izpit
PI poslovodski izpit

7
6

dostopnost pod
posebnimi pogoji
obvezno
izobraževanje

tečaj
drugo vzgojno-izobraževalno
PT poklicniobdobje

10

leta 2016/2017

Legenda:

tretje vzgojno-izobraževalno
obdobje
splošna dostopnost

13

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
PREDŠOLSKA VZGOJA
www.uradni-list.si
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

srednje
tehniško in
strokovno
izobraževanje

MI / DI / PI

Legenda:

splošna
dostopnost
srednje

dostopnost
pod
poklicno
posebnimi pogoji
obvezno
izobraževanje
izobraževanje

nižje poklicno
izobraževanje

PT poklicni tečaj
MT maturitetni tečaj

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJEš. p.

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

www.cpi.si

Center za poklicno izobraževanje RS - CPI
Zavod RS za zaposlovanje - ZRSZ

www.gzs.si/lesarstvo
6

izobraževanje

osnovno glasbeno in plesno izobraževanje

GZS Združenje za svetovalni inženiring - ZSI

26
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drugo starostno obdobje
prvo starostno obdobje

2
1

PREDŠOLSKA VZGOJA

Od šolskega/študijskega leta 2016/2017

Sofinancira program
Evropske unije
Erasmus+

GZS Združenje za inženiring - ZING

10
www.gzs.si/zgigm
9
www.gzs.si/zing
8
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
SREDNJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE
www.gzs.si/zsi
7

19
MI / DI / PI
18
srednje
splošno
17

poklicnotehniško
izobraževanje

MT

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

15

PT

26

SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM

13

višje
strokovno
izobraževanje

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, EACEA. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ

poklicnoMT
tehniško
tretje vzgojno-izobraževalno
obdobje
izobraževanje

srednje
srednje
tehniško
in
srednje
12
splošno
17
strokovno
poklicno
izobraževanje
11 izobraževanje
16
izobraževanje
www.mizks.gov.si
drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje
18

OSTALE UPORABNE TEMATSKE SPLETNE POVEZAVE

20

vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih

Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje,
Aškerčeva 12, 1000 LJUBLJANA

1. stopnja
(strokovni
š. p.)

VISOKOŠOLSKO IN VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

www3.fgg.uni-lj.si
15

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 LJUBLJANA

2. stopnja
(enoviti
MI / DI / PI
20poklicnomagistrski š. p.)
tehniško
19
izobraževanje
21

2. stopnja
(magistrski š. p.)
PT

izobraževanje odraslih

25

višje
strokovno
izobraževanje

vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR

26

1. stopnja
24
(strokovni
š. p.)

1. stopnja
(univerzitetni
š. p.)

osnovno glasbeno in plesno izobraževanje

27

2. stopnja
(enoviti
www.sc-nm.si/sgls
20 magistrski š. p.)
3. stopnja
19
(doktorski
š. p.)
www.gradbena.si
21

izobraževanje odraslih

ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola,
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

3. stopnja
(doktorski š. p.)
izobraževanje odraslih

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,
Dunajska c. 102, 1000 LJUBLJANA

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE

27
2. stopnja
(magistrski š. p.) 26

24
www.sckr.si
23

ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih

25

osnovno glasbeno in plesno izobraževanje

SREDNJE ŠOLE

SISTEM
IZOBRAŽEVANJA
VVSLOVENIJI
SISTEM VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
REPUBLIKI SLOVENIJI

Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala

24

www.skillco.eu

ZBIR IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ NA PODROČJU GRADBENIŠTVA:

Legenda:
splošna dostopnost
dostopnost pod
posebnimi pogoji
obvezno
izobraževanje

PT poklicni tečaj
MT maturitetni tečaj
š. p. študijski programi
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GRADBENIŠTVO
Izobraževalne ustanove
Programi
Izobrazba
Nazivi
Kadri

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (2 leti)

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 3 EOK 3

Program

Šola
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola;
Pomočnik pri tehnologiji
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
gradnje
Ljubljana;
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;

Naziv poklicne izobrazbe
pomočnik pri tehnologiji gradnje/
pomočnica pri tehnologiji gradnje

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK) 							
Raven kvalifikacije
SOK/EOK

Naziv nacionalne poklicne kvalifikacije
vzdrževalec / vzdrževalka cest, izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj, monter/monterka stavbnega
pohištva, izvajalec/izvajalka del visokih gradenj, izvajalec/izvajalka keramičarskih del
asfalter/asfalterka, polagalec/polagalka talnih oblog, cestni preglednik/cestna preglednica,
železokrivec/železokrivka

3/3
4/4

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3 leta) 				
Program

Šola
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola;
ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska
šola;
Pečar - polagalec
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
keramičnih oblog
Ljubljana;
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola;
Slikopleskar -črkoslikar  
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola;
ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska
šola;
Zidar
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana;
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Ljubljana;
Tesar
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;
Upravljalec težke
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
gradbene mehanizacije   Ljubljana;
Izvajalec suhomontažne Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
gradnje
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;
Dimnikar
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Kamnosek  
Ljubljana;

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (posebnosti, glej shemo)
Izpit
Delovodski izpit
Mojstrski izpit

Organizacija, ki podeljuje naziv po opravljenem izpitu
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS - Center za poslovno
usposabljanje)
Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4 leta)
Program

Gradbeni tehnik

Geodetski tehnik

Šola
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola;
ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska
šola;
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana;
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;
ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja;
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Ljubljana

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 4 EOK 4
Naziv poklicne izobrazbe

pečar - polagalec keramičnih oblog/
pečarka - polagalka keramičnih oblog

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2 leti, javni zavodi)			
Program

Gradbeni tehnik  

Šola
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena
šola;
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Ljubljana;
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor;

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 5 EOK 4
Naziv strokovne izobrazbe

Program
gradbeni tehnik/
gradbena tehnica

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (2 leti) 		
Program

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 6 EOK 5
Šola

Gradbeništvo

ŠC Celje, Višja strokovna šola

Varstvo okolja in
komunala

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

Naziv strokovne izobrazbe
Inženir-ka gradbeništva/
okrajšava: inž. grad.
Inženir-ka varstva okolja in komunale
okrajšava: inž.vok.

VISOŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (diploma prve stopnje, 3 leta)
Univerza v Ljubljani
Program
Operativno
gradbeništvo
Tehnično upravljanje
nepremičnin

Fakulteta

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

ENOVITO MAGISTRSKO IZOBRAŽEVANJE (diploma druge stopnje, 5 let)
Univerza v Ljubljani
Arhitektura

zidar/zidarka

Program
Gradbeništvo
Prometno inženirstvo

Fakulteta
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo

Program

upravljalec težke gradbene
mehanizacije/
upravljalka težke gradbene
mehanizacije
izvajalec suhomontažne gradnje/
izvajalka suhomontažne gradnje
dimnikar/dimnikarka
kamnosek/kamnosekinja

Program
Geodezija in
geoinformatika
Gradbeništvo

Fakulteta

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vodarstvo in komunalno
inženirstvo
Geologija
Geologija
Geotehnologija in okolje Naravoslovnotehniška fakulteta

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 5 EOK 4
Naziv strokovne izobrazbe
gradbeni delovodja/
gradbena delovodkinja
mojster/mojstrica

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 5 EOK 4
Naziv strokovne izobrazbe

gradbeni tehnik/
gradbena tehnica

geodetski tehnik/
geodetska tehnica

Urbanizem

Fakulteta za arhitekturo

Naziv strokovne izobrazbe
diplomiran-i/-a inženir-ka gradbeništva (VS)
okrajšava: dipl. inž. grad. (VS)
diplomiran-i/-a inženir-ka geodezije (VS)
okrajšava: dipl. inž. geod. (VS)

Naziv strokovne izobrazbe
diplomiran-i/-a inženir-ka gradbeništva (VS)
okrajšava: dipl. inž. gradb. (VS)
diplomiran-i/a inženir-ka prometa (VS)
okrajšava: dipl. inž. prom. (VS)

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 7 EOK 6

Naziv strokovne izobrazbe
diplomiran-i/a inženir-ka geodezije (UN)
okrajšava: dipl. inž. geod. (UN)
diplomiran-i/a inženir-ka gradbeništva (UN)
okrajšava: dipl. inž. grad. (UN)
diplomiran-i/a inženir-ka  okoljskega
gradbeništva (UN)
okrajšava:dipl. inž. ok.grad. (UN)
diplomiran-i/-a inženir/-ka geologije (UN)
Okrajšava: dipl. inž. geol. (UN)
diplomiran-i/-a inženir/-ka geotehnologije
(UN)
okrajšava: dipl. inž. geoteh. (UN)
diplomiran-i/-a inženir/-ka arhitekt/-a
urbanist/-ka (UN)
okrajšava: dipl. inž. arh.urb. (UN)

Univerza v Mariboru
Program

Fakulteta

Gradbeništvo
Prometno inženirstvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo

Arhitektura
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
Gospodarsko inženirstvo
arhitekturo
- smer gradbeništvo
Ekonomsko - poslovna fakulteta

Fakulteta

Geodezija in
geoinformatika
Gradbeništvo

KVALIFIKACIJE  SOK 7 EOK 6

VISOKOŠOLSKO UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE (diploma prve stopnje, 3 leta)
Univerza v Ljubljani
tesar/tesarka

Fakulteta za arhitekturo

MAGISTRSKO IZOBRAŽEVANJE (diploma druge stopnje, 2 leti)
Univerza v Ljubljani

Vodarstvo in okoljsko
inženirstvo

Naziv strokovne izobrazbe
diplomiran/a inženir/ka gradbeništva (UN)
okrajšava: dipl. inž. gradb. (UN)
diplomiran/a inženir/ka prometa (UN)
okrajšava: dipl. inž. prom. (UN)
diplomiran/a inženir/ka arhitekture (UN)
okrajšava: dipl. inž. arh. (UN)
diplomiran-i/a  gospodarsk-i/-a  inženir/
ka (UN)
okrajšava: dipl. gosp. inž. (UN)

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Prostorsko načrtovanje

Stavbarstvo

Univerza v Mariboru
slikopleskar - črkoslikar/
slikopleskarka - črkoslikarka

Fakulteta

Geofizika

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 8 EOK 7
Naziv strokovne izobrazbe
magist-er/-rica inženir/-ka arhitekture
okrajšava:  mag. inž. arh.

RAVEN KVALIFIKACIJE SOK 8 EOK 7
Naziv strokovne izobrazbe
magister/magistrica inženir/inženirka
geodezije in geoinformatike
okrajšava: mag. inž. geod. geoinf.
magister/magistrica inženir/inženirka
gradbeništva
okrajšava: mag. inž. grad.
magister/magistrica inženir/inženirka
okoljskega inženirstva
okrajšava: mag. inž. ok. inžen.
magister/magistrica prostorskega
načrtovanja
okrajšava: mag. prost. načrt.
magister/magistrica inženir/inženirka
stavbarstva
okrajšava: mag. inž. stavb.

Medfakultetni študijski program treh članic:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Fakulteta za matematiko in fiziko
Naravoslovnotehniška fakulteta

magister/magistrica geofizike
okrajšava: mag. geofiz.

Naravoslovnotehniška fakulteta

magister/magistrica inženir/-ka geologije
okrajšava: mag. inž. geol.
magister/magistrica inženir/inženirka
stavbarstva
okrajšava: mag. inž. stavb.

Geologija
Geotehnologija

Univerza v Mariboru
Program

Fakulteta

Arhitektura

Gradbeništvo
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo
Prometno inženirstvo
Gospodarsko inženirstvo
– smer gradbeništvo

DOKTORSKO IZOBRAŽEVANJE (diploma tretje stopnje, 3 leta)
Univerza v Ljubljani
Program
Grajeno okolje
Varstvo okolja

Fakulteta
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo kot ena izmed
trinajstih sodelujočih članic

Naziv strokovne izobrazbe
magister/magistrica inženir/inženirka
arhitekture
okrajšava: mag. inž. arh.
magister/magistrica inženir/inženirka
gradbeništva
okrajšava: mag. inž. grad.
magister/magistrica inženir/inženirka
prometa
okrajšava: mag.inž.prom.
magister/magistra gospodarski/
gospodarska inženir/inženirka  
okrajšava:mag. gosp. inž.

RAVEN KVALIFIKACIJE  SOK 10 EOK 8
Naziv strokovne izobrazbe
Doktor/doktorica znanosti
Doktor/doktorica znanosti

Univerza v Mariboru
Program
Gradbeništvo
Prometno inženirstvo

Fakulteta
Fakulteta za gradbeništvo

Naziv strokovne izobrazbe
Doktor/doktorica znanosti
Doktor/doktorica znanosti

Na področju gradbenega izobraževanja delujejo tudi zasebne izobraževalne ustanove, ki prav tako izvajajo javno veljavne
programe, vendar le te niso navedene.

