
GRADBENI SEKTOR 
RASTE. NE ČAKAJTE!

Že več kot 25 let izobražujemo
najuspešnejše kadre v GRADBENIŠTVU!

PRIJAVITE SE NA CPU!



Zgradite uspešno kariero 
v gradbeništvu!

Gradbeni sektor že dalj časa beleži 
konstantno rast, posledično so se v 
gradbene projekte in razvoj tehnologij 
povečale tudi investicije. 

Uvajanje inovativnih rešitev, ki sledijo 
najnovejšim tehnološkim smernicam, je v 
gradbeništvu odprlo številne priložnosti. 
Interdisciplinarno povezovanje še nikoli ni bilo 
tako izrazito. 

Hkrati inovacije narekujejo tudi različne okoljske 
direktive ter standarde, ki gradbeni sektor 
usmerjajo k iskanju okolju prijaznih in trajnostnih 
rešitev. 

Zaradi hitrega razvoja je tako v gradbenem 
sektorju nastalo veliko povpraševanje po 
kompetentnih in strokovno usposobljenih 
kadrih, ki želijo v svetu gradbeništva ustvariti 
kariero. 

Že več kot 25 let 
izobražujemo
najuspešnejše kadre 
v GRADBENIŠTVU!

Zdaj je pravi čas!



Program GRADBENIŠTVA CPU 
Višje strokovne šole vam ponuja:

• znanje za izvajanje del in organizacijo 
na področju gradbeništva, inženiringa in 
proizvodnje gradbenih materialov;

• temeljno znanje za opravljanje samostojne 
dejavnosti in;

• strokovno znanje za tehnično svetovanje 
na področjih, kot sta prodajni inženiring 
in investiranje, ter vseh drugih področjih, 
povezanih z gradbeno stroko.

Želite zgraditi svoj uspeh 
v gradbeništvu?

Višja strokovna šola

Pridobitev 6. stopnje izobrazbe

Trajanje 2 leti

Delu prilagojeni urniki

Gradbeni sektor raste. Ne čakajte!                              
Z višjo izobrazbo vas v gradbeništvu 
čaka lepa prihodnost.

POSTANITE INŽENIR GRADBENIŠTVA! 

Višja 
strokovna 
šola



• veščine za izvajanje vodstvenih in 
organizacijskih nalog,

• veščine za opravljanje del in vodenje 
procesov,

• znanje za samostojno izvajanje zahtevnejših 
delovnih postopkov,

• veščine za učinkovito komuniciranje in 
motiviranje ekipe,

• poznavanje tehnik za reševanje sporov,

• poznavanje in spremljanje predpisov 
delovnega prava,

• prenašanje znanj in izkušenj na sodelavce.

Hitro do zakonsko predpisane izobrazbe 
za izvajanje gradbenih projektov!

Z opravljenim izpitom se izognite 
zapletom z inšpekcijo in povečajte 
svojo delovno učinkovitost!

Hitro opravljanje izpita na CPU

Možnost vodenih priprav na izpit

Pridobitev 5. stopnje izobrazbe

Program GRADBENI DELOVODJA 
vam ponuja:

POSTANITE GRADBENI DELOVODJA!

Strokovni 
izpit



S praktičnim znanjem 
do idealne zaposlitve!

ČIM PREJ PRIDOBITE

CERTIFIKAT NPK!

Zgrabe ohranjajo svojo uporabnost, le 
če zanje lepo skrbimo. Na temu po-
dročju se odpirajo številne priložnosti 
za zaposlitev in razvoj kariere. 

Pridobite strokovna znanja s širšega področja 
gradbeništva ter vzdrževalnih in servisnih del. 
Izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti  in prido-
bite certifikat NPK na CPU!
    

    Kaj je NPK?

NPK je vaše dokazilo spretnosti in znanj, 
pridobljenih z neformalnim učenjem. 
Ni pomembno, kje ste znanje pridobili! Važno 
je, da ga imate, in z NPK certifikatom to lahko 
formalno dokažete!

    Imate pomisleke glede vaših izkušenj           
    in znanja? 

Na CPU vam nudimo pomoč svetovalca in vas 
vodimo do pridobitve certifikata.



Nadgradite svoje znanje na 
področjih elektrotehnike in 
energetike! 

Redno strokovno izpopolnjevanje je ključ do 
uspeha in varnega dela vsakega preglednika 
električnih inštalacij. Nudimo vam tudi 
dodatno usposabljanje, ki ga izvajamo večkrat 
letno. Izognite se težavam pri izvajanju 
pregledov na terenu s pravim znanjem iz prve 
roke.

Hladilna tehnika je regulirano 
področje, zato je servisiranje 
dovoljeno samo pooblaščeni, 
strokovno usposobljeni osebi. 

Če se ukvarjate z namestitvijo, vzdrževanjem 
ali servisiranjem hladilnih naprav in toplotnih 
črpalk, ki vsebujejo zdravju in ozonu škodljive 
snovi, morate po veljavni zakonodaji 
imeti ustrezno spričevalo. Prijavite se za 
organizirano usposabljanje za serviserje in 
postanite pooblaščeni serviser!

PREGLEDNIK MANJ ZAHTEVNIH IN 
ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

SERVISER 
HLADILNE TEHNIKE

Ker čisto vsaka stavba potrebuje 
dobrega vzdrževalca.

Osvojite vse potrebno znanje s področja 
vzdrževanja stavb! Trg nepremičnin se 
nenehno širi in s tem tudi nove možnosti za 
zaposlitev. Tu smo zato, da vam pomagamo 
nadgraditi vaše izkušnje iz preteklih let.            
S pomočjo naših strokovnjakov boste obnovili 
svoje znanje in osvojili novo.

Postanite kvalificiran kader za 
izvajanje visokih ali nizkih gradenj 
kjerkoli v EU!

Vas zanima delo v gradbeništvu? Ste 
pripravljeni, da svoje znanje ovrednotite 
s pridobljeno NPK, ki vam odpira vrata 
tudi za delo v tujini? Pridobite lahko kar 
dve kvalifikaciji za delo v gradbeni panogi; 
preverite svoje možnosti in se prijavite!

HIŠNIK IZVAJALEC 
VISOKIH IN NIZKIH GRADENJ

NPK

NPK NPK

Obvezno 
usposa-
bljanje



PRIDOBITE PRAVE
KOMPETENCE
ZA USPEH!

Z najsodobnejšimi trendi v gradbeništvu 
in poslovanju do sanjske kariere!

Zgradite svojo kariero na trdnih temeljih strokovnega znanja in bogatih 
praktičnih izkušnjah strokovnih predavateljev. Nadgradite svoje znanje 
s strokovnimi tečaji na CPU! 

AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ – AGI:

Strokovno usposabljanje Združenja 
za svetovalni inženiring pri GZS.

25+ predavateljev strokovnjakov 
iz prakse

Priznanje kreditnih točk za strokovno 
izobraževanje

• prostorske in investicijske dejavnosti;

• projektnega vodenja, strateškega 
planiranja in tehnične regulative;

• javnega naročanja;

• projektiranja in digitalizacije v 
investicijskem procesu;

• načrtovanja pametne infrastrukture     
in pametnih zgradb.

Edini takšen strokovni seminar v Sloveniji 
vam ponuja nova znanja s področij: 



• ekonomika nepremičninskega trga;

• ocenjevanje vrednosti nepremičnin;

• pravna razmerja;

• notarske listine, pogodbe in 
evidentiranje;

• trženje aktivnosti in pravila o 
oglaševanju;

• druga ključna znanja za izvajanje 
kakovostne in uspešne dejavnosti.

Vas zanima poslovanje 
z nepremičninami?

Naredite prvi korak za pridobitev 
licence in se udeležite strokovnega 
usposabljanja! 

Nepremičninsko posredovanje lahko opravljajo 
le registrirani nepremičninski posredniki z 
veljavno licenco! Postanite usposobljen in 
strokovno podkovan nepremičninski agent         
s certifikatom NPK!

Osvojite ključna znanja za uspeh 
na nepremičninskem trgu:

UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Poklicno usposabljanje

Pridobitev NPK, pogoj za pridobitev 
obvezne licence za posredovanje pri 
prometu z nepremičninami

Več kot 600 uspešnih kandidatov v 
zadnjih 14 letih

NPK



Osvojite veščine  
gradbenih kalkulacij!

S praktičnimi primeri iz prakse 
oziroma gradbene operative vas 
bomo vodili do znanja za uspešno 
opravljanje dejavnosti brez zapletov 
in napak. 

Jasen pregled nad pravili obračunavanja 
gradbenih del vam dajo le pravilno izdelane 
gradbene kalkulacije.

Strokovni seminar z učbenikom

Nadgradnja znanja za večjo 
učinkovitost vodenja gradbenih 
projektov

Brez presenečenj pri 
obračunavanju del v gradbeništvu

 SEMINAR GRADBENE KALKULACIJE

• pravila merjenja del pri gradnji 
objektov;

• oblikovanje cen in stroškov;

• amortizacija in obrestovanje; 

• uporabnina, najemnina in transport;

• ponudbeni predračun in gradbena 
pogodba;

• operativno planiranje.

Obvladajte osnovna pravila merjenja 
s področja gradbenih, zaključnih, 
obrtniških in inštalacijskih del:

Strokovni 
seminar



V gradbeništvu ne uspejo 
samo gradbeniki!

ZGRABITE SVOJO
PRILOŽNOST!

Hiter in interdisciplinaren razvoj 
gradbenega sektorja odpira številne 
priložnosti kompetentnim kadrom z 
najrazličnejših področij.

Izkoristite naše bogate izkušnje izobraževanja 
na področju gradbeništva in strokovnih kadrov, 
ki uspešno delujejo v gradbenem sektorju. 
Odprite vrata v svet gradbeništva in se vpišite 
na CPU!

Na Višji strokovni šoli CPU boste pridobili tudi 
ključne kompetence na področijh ekonomije, 
informatike in poslovnih procesov, ki so 
pomembne za uspešno delovanje podjetij. Kadri 
z ustreznimi znanji so zelo iskani in gradbeništvo 
odpira številne priložnosti tudi za vas. 

Pridobitev 6. stopnje izobrazbe

Trajanje 2 leti

Delu prilagojeni urniki

VPIŠITE SE NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO!



3-dnevno usposabljanje

Boljši prenos znanja

Uspešno timsko delo

Hitrejše uvajanje novih kadrov

Z novimi znanji popeljite svojo 
ekipo stopničko višje!

EKONOMIST POSLOVNI SEKRETAR

INŽENIR INFORMATIKE USPOSABLJANJE MENTORJEV

Strokovno 
usposa-
bljanje

Višja 
strokovna 
šola

Višja 
strokovna 
šola

Višja 
strokovna 
šola

Z novo izobrazbo bodite uspešni na 
področju financ ali trženja!

Učinkoviti računalniški sistemi ter 
informacijske rešitve postajajo vedno bolj 
pomemben del v podjetjih in so ključne 
za njihov razvoj in uspešno poslovanje. 
Strokovno podkovani kadri so zato zelo iskani 
in cenjeni. 

S pravo izobrazbo do vodenja 
procesov v gospodarstvu!

Organizacija dela in procesov v podjetju 
je ključna za njegov uspeh in s pravimi 
kompetencami boste hitro postali pomemben 
član ekipe. Osvojite veščine za komunikacijo 
s poslovnimi partnerji in podporo vodstvu 
podjetja!

Izobrazite se na področju 
informacijskih tehnologij! 

Učinkoviti računalniški sistemi in informacijske 
rešitve postajajo vse bolj pomemben del v 
podjetjih, hkrati pa so ključni tako za njihov 
razvoj kot uspešno poslovanje. Strokovno 
podkovani kadri so zato zelo iskani in cenjeni. 



Zakaj po znanje na CPU?

S kakovostnimi programi, ki so osnovani na potrebah gospodarstva in izkušnjah iz prakse, boste 
pridobili ključne kompetence za svoj karierni preboj.

CPU je del GZS, ki je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

VISOKA 
KAKOVOST 

PROGRAMOV IN 
OSEBNI PRISTOP

 VEČ KOT 40  ZUNANJIH 
PREDAVATELJEV, 

AKTIVNIH 
GOSPODARSTVENIKOV

SODELOVANJE S 
STROKOVNJAKI 

IZ PRAKSE
 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite in preverite prosta mesta. 

Center za poslovno 
usposabljanje – CPU

Kardeljeva ploščad 27a
1000 Ljubljana

cpu@cpu.si

www.cpu.si

T: 01 58 97 650

F: 01 56 55 920


