
tehnicatehnikgradbe
gradb
kovin

 gradbeni tehnik/

gradbena tehnica!

PROFESSI N

RIGHT

PROFESSI N

RIGHT

PROFESSI N

RIGHT

PROFESSI N

RIGHT

PROFESSI N

RIGHT

PROFESSION

RIGHT

REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
IN REGIONALNO POLITIKO        



OBRTNO-PODJETNIŠKA
O B M O Č N A

Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Opera-
tivnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
višini 85% in Republika Slovenija 10 % nacionalnega 
sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa 
zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.

Zloženko izdala in založila:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Grafično oblikovanje in tisk:
 Tiskarna aip Praprotnik 

Izšlo leta 2012 v Murski Soboti
v nakladi 1000 izvodov.

Pravi poklic za razvoj

Gradbeni tehnik/
gradbena tehnicaPartnerji v projektu:

S poklicem 
gradbeni tehnik/gradbena 
tehnica si zagotovite varno  

in udobno prihodnost!



 
gradbeni tehnik/

gradbena tehnica!
Te zanima področje 

gradbeništva?

 Želiš delati na delovnih 

področjih, ki so 

raznovrstna in široka?

Želiš biti takoj 

zaposliv/a?

Zato postani ... 

Gradbeni tehnik/gradbena tehnica pokriva de-
lovna področja, ki so zelo raznovrstna in širo-
ka. Sodobna gradbena operativa si brez grad-
benega tehnika ne more zamisliti resnega dela. 

Sodobna tehnologija, nove tehnike in materiali 
so gradbeniške poklice precej poenostavili in 
pospešili hitrost gradnje. Pri teh gradnjah pa 
sodeluje tudi gradbeni tehnik/gradbena tehni-
ca, ki pomaga pri vodenju in organizaciji grad-
bišč, pripravlja popise del, predizmere, predra-
čune, vrši kontrolo in obračun izvedenih del, 
sodeluje pri projektiranju… 

Gre za zanimiv in nikoli dolgočasen poklic, 
ki ponuja številne poklicne možnosti in pri-
ložnosti. 

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili vma-
lih in srednje velikih gradbenih podjetjih na raz-
ličnih delovnih mestih ali v projektivnih birojih. 
Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po 
poklicni maturi v programu višjega strokovnega 
izobraževanja. Lahko pa se izpopolnjujete tudi v 
praksi in po določenem številu let delovnih izku-
šenj opravljate mojstrski izpit. 

USPOSOBLJENOST: 
V času izobraževanja se boste usposobili za pra-
vilno izbiro in rabo gradiv v gradbeništvu, načr-
tovanje in izbor ustreznih postopkov in tehnolo-
gije za gradnjo inženirskih gradbenih objektov 
in stavb, vodenje posameznih del na gradbišču, 
izdelavo projektne dokumentacije s sodobnimi 
računalniškimi orodji, vodenje dokumentacije na 
gradbišču in vodenje manjših skupin. Gradbeni 
tehnik/gradbena tehnica se pojavlja pri pripravi 
in izvedbi določenih gradbenih rešitev, sodeluje 
pri analizi gradbenih postopkov in izbiri ustrezne 
tehnologije, usposobljen/a je za vodenje gradbe-
ne dokumentacije in planiranja del, izdela popi-
se del, predizmer, predračunov in ponudb,  pri 
svojem delu uporabljajo sodobno tehnologijo, na 
prvem mestu je uporaba programske računalni-
ške opreme.

Srednje strokovno izobraževanje - izobraževalni program: 

gradbeni tehnik
NAZIV IZOBRAZBE: gradbeni tehnik/gradbena tehnica
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
POGOJI ZA VKLJUČITEV: Uspešno končana osnovna šola ali program nižjega 
poklicnega izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje se konča s poklicno maturo.
LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Maribor, Ljubljana, Kranj, …


