MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
a) NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – NPI (pomočnik pri tehnologiji gradnje)
Po zaključenem NPI, ki traja dve leti, je dijakom priznana osnovnošolska izobrazba. Izobraževanje
lahko nadaljujejo v kateremkoli izobraževalnem programu srednjega poklicnega (SPI) oziroma
srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).
b) SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – SPI (izvajalec suhomontažne gradnje, pečar –
polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar)
Po zaključenem SPI, ki traja 3 leta, dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem
izobraževanju (PTI, 3+2), v programu gradbeni tehnik, geotehnik, logistični tehnik, lesarski tehnik
(če ima 3-letne delovne izkušnje na področju lesarstva). Program PTI se zaključi s poklicno
maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje
šolanje na višjih in visokih šolah.
c) SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - SSI (gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik)
• Zaključek izobraževanja s poklicno maturo omogoča neposreden vpis v vse programe višjega
strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske
stopnje,
• Zaključek izobraževanja s poklicno maturo in dodatnim (petim) maturitetnim izpitom
splošne mature omogoča vpis na nekatere univerzitetne in enovite magistrske študijske
programe. Na šoli izvajamo dodatne priprave za matematiko in angleščino.
Po uspešno zaključenem dodiplomskem študijskem programu (visokošolskem ali univerzitetnem)
lahko kandidati nadaljujejo z izobraževanjem na podiplomskem študijskem programu druge
bolonjske stopnje in pridobijo naziv magistra stroke.
Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet.

Tabela 1: Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnika programa GRADBENI TEHNIK po
končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020, 2021)

Univerza

VIŠJEŠOLSKI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM

Univerza v
Mariboru

VISOKOŠOLSKI
ŠTUDIJSKI
Univerza v
PROGRAM
Ljubljani

Samostojni
visokošolski
zavodi

UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM

Univerza v
Ljubljani

Univerza v
Mariboru

Šola/fakulteta

Program/naziv poklicne oz. strokovne
izobrazbe

Št.
dijakov

Šolski center Celje, Gradbeništvo/inženir gradbeništva
Višja strokovna šola
Celje
Strojništvo/inženir strojništva

16
2

Lesarska šola
Maribor – višja šola

1

Oblikovanje materialov/inženir oblikovanja
Lesarstvo/inženir lesarstva
Policijska akademija Policist/policist
Academia
Gradbeništvo/inženir gradbeništva
Ekonomsko
Poslovna ekonomija/ diplomirani ekonomist
poslovna fakulteta (VS)
Fakulteta za
Prometno inženirstvo/diplomirani inženir
gradbeništvo,
prometa (VS)
prometno
inženirstvo in
Gradbeništvo/diplomirani inženir gradbeništva
arhitekturo
(VS)
Fakulteta za
Varnost in policijsko delo/diplomirani
varnostne vede
varstvoslovec (VS)
Ekonomska
Visoka poslovna šola/diplomirani ekonomist
fakulteta
(VS)
Operativno gradbeništvo/diplomirani inženir
Fakulteta za
gradbeništva (VS)
gradbeništvo in
Tehnično upravljanje nepremičnin/diplomirani
geodezijo
inženir geodezije (VS)
Gea college
Podjetništvo/diplomirani ekonomist (VS)
Mednarodna
fakulteta za
družbene in
Poslovanje v sodobni družbi/diplomirani
poslovne študije
ekonomist (VS)
Fakulteta za dizajn Notranja oprema/diplomirani dizajner (VS)
Ekonomska
Poslovna ekonomija/univerzitetni diplomirani
fakulteta
ekonomist (UN)
Fakulteta za
arhitekturo
Arhitektura/ magister inženir arhitekture
Fakulteta za
gradbeništvo in
Gradbeništvo/univerzitetni diplomirani inženir
geodezijo
gradbeništva (UN)
Finančna matematika/diplomirani finančni
Fakulteta za
matematik (UN)
matematiko in
fiziko
Matematika/diplomirani matematik (UN)
Športno treniranje/diplomant športnega
Fakulteta za šport
treniranja (UN)
Fakulteta za
Arhitektura/diplomirani inženir arhitekture
gradbeništvo,
(UN)
prometno
inženirstvo in
Gradbeništvo/diplomirani inženir gradbeništva
arhitekturo
(UN)

1
1
1
1
1
23

1
2
17
2
1
1

1
1
2
4

1
1
1
2
1

Tabela 2: Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnika programa OKOLJEVARSTVENI
TEHNIK po končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020, 2021)

Univerza

Šola/fakulteta
ŠC Celje, Višja strokovna šola
ŠC Šentjur, Višja strokovna šola

VIŠJEŠOLSKI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM

Prometna šola Maribor, Višja
prometna šola
Abitura Celje
Višja strokovna šola – Ljubljana
Policijska akademija
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede

Fakulteta za gradbeništvo
Univerza v
Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

FERI
VISOKOŠOLSKI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM

Fakulteta za logistiko
Fakulteta za zdravstvene vede
Pedagoška fakulteta

Biotehniška fakulteta

Univerza v
Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Naravoslovno tehniška
fakulteta
Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo

Program/naziv poklicne oz.
strokovne izobrazbe

Št.
dijakov

Strojništvo/inženir strojništva
Živilstvo in prehrana/inženir živilstva in
prehrane
Varstvo okolja in komunala/inženir
varstva okolja in komunale
Logistično inženirstvo/inženir logistike
Velnes/organizator poslovanja v velneški
dejavnosti
Turizem/inženir turizma
Policist/policist
Poslovna ekonomija/diplomirani
ekonomist (VS)
Kemijska tehnologija/diplomirani inženir
kemijske tehnologije (VS)
Ekološko kmetijstvo/diplomirani inženir
ekološkega kmetijstva (VS)
Vinogradništvo, vinarstvo in
sadjarstvo/diplomirani inženir
vinogradništva, vinarstva in sadjarstva
(VS)
Prometno inženirstvo/diplomirani inženir
prometa (VS)
Varnost in policijsko delo/diplomirani
varstvoslovec (VS)
Računalništvo in informacijske
tehnologije/diplomirani inženir
računalništva in informacijskih
tehnologij (VS)
Gospodarska in tehniška
logistika/diplomirani inženir logistike
(VS)
Zdravstvena nega/diplomirana
medicinska sestra(VS)
Športno treniranje/diplomirani športni
trener (VS)
Lesarsko inženirstvo/diplomirani inženir
lesarstva (VS)
Kmetijstvo-agronomija in hortikultura/
diplomirani inženir agronomije in
hortikulture (VS)
Gozdarstvo/diplomirani inženir
gozdarstva (VS)
Visoka poslovna šola/diplomirani
ekonomist (VS)
Metalurške tehnologije/diplomirani
inženir metalurške tehnologije (VS)
Operativno gradbeništvo/diplomirani
inženir gradbeništva (VS)

1
3
11
1
1
1
4
4
2
1
1

3
2
2

1

1
2
1
1

3
3
1
1

Univerza

Šola/fakulteta
Zdravstvena fakulteta
Fakulteta za tehnologijo
polimerov
Visoka šola za varstvo okolja

Samostojni
visokošolski
zavodi

Gea college
Biotehniška fakulteta

Fakulteta za arhitekturo

Univerza v
Ljubljani

Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo
Fakulteta za šport

UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM

Filozofska fakulteta

Pedagoška fakulteta

Univerza v
Mariboru

Filozofska fakulteta
Fakulteta za naravoslovje in
matematiko

Program/naziv poklicne oz.
strokovne izobrazbe

Št.
dijakov

Delovna terapija/diplomirani delovni
1
terapevt (VS)
Tehnologija polimerov/diplomirani
2
inženir tehnologije polimerov (VS)
Varstvo okolja in
13
ekotehnologija/diplomirani ekotehnolog
(VS)
1
Podjetništvo/diplomirani ekonomist (VS)
Krajinska arhitektura/diplomirani inženir
krajinske arhitekture (UN)
Arhitektura (EM)/magister inženir
arhitekture (UN)
Urbanizem/diplomirani inženir arhitekturbanist (UN)
Vodarstvo in komunalno
inženirstvo/diplomirani inženir
okoljskega gradbeništva (UN)
Športno treniranje/diplomant športnega
treniranja (UN)
Etnologija in kulturna antropologija/
diplomirani etnolog in kulturni
antropolog (UN)
Antični in humanistični študij/diplomant
antičnih in humanističnih študijev(UN)
Dvopredmetni študij
Sociologija in interdisciplinarne
vede/magister sociologije
Ekologija z naravovarstvom/diplomirani
ekolog naravovarstvenik (UN)
Biologija/diplomirani biolog (UN)

1
2
1
3

1
1

1
1
1
2
1

