2020

SŠ ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA
15. 10. 2020

SŠ ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA
22. 10. 2020

Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.

SGTŠ RADOVLJICA
5. 11. 2020

Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.

BC NAKLO
12. 11. 2020

Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.

SESGŠ KRANJ
19. 11. 2020

STŠ KRANJ
26. 11. 2020

SŠ JESENICE
3. 12. 2020
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Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
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EGSŠ RADOVLJICA
10. 12. 2020
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.
Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
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4 ¦ 

GRADITEV POKLICNE KARIERE
UNIVERZITETNO
izobraževanje

VISOKOŠOLSKO
strokovno izobraževanje

Izpit iz enega predmeta
splošne mature

POKLICNA MATURA
▪▪gradbeni tehnik
▪▪gastronomski tehnik
▪▪ekonomski tehnik
▪▪elektrotehnik
▪▪avtoservisni tehnik
▪▪lesarski tehnik
▪▪strojni tehnik

▪▪ekonomski tehnik
▪▪elektrotehnik
▪▪gastronomsko-turistični
tehnik
▪▪gradbeni tehnik
▪▪lesarski tehnik
▪▪medijski tehnik
▪▪tehnik zdravstvene nege
▪▪strojni tehnik
▪▪tehnik računalništva
▪▪tehnik mehatronike
▪▪vzgojitelj predšolskih otrok
▪▪živilsko prehranski tehnik
▪▪kmetijsko podjetniški tehnik
▪▪hortikulturni tehnik
▪▪naravovarstveni tehnik

SREDNJE STROKOVNO
izobraževanje
SSI - 4 leta

POKLICNO--TEHNIŠKO
izobraževanje
PTI - 2 leti
ZAKLJUČNI IZPIT
▪▪administrator
▪▪avtokaroserist
▪▪avtoserviser
▪▪elektrikar
▪▪frizer
▪▪gastronom hotelir
▪▪inštalater strojnih inštalacij
▪▪izvajalec suhomontažne gradnje
▪▪mehatronik operater
▪▪oblikovalec kovin - orodjar
▪▪pečar–polagalec keramičnih oblog
▪▪računalnikar
▪▪slikopleskar - črkoslikar
▪▪strojni mehanik

SREDNJE POKLICNO
izobraževanje
SPI - 3 leta
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VIŠJE
strokovno izobraževanje

ZAPOSLITEV

POKLICNA MATURA
▪▪strojni mehanik
▪▪tehnik mehatronike
▪▪tehnik računalništva
▪▪živilsko prehranski tehnik
▪▪kmetijsko podjetniški
tehnik
▪▪hortikulturni tehnik

Mojstrski izpit
Delovodski izpit
Poslovodski izpit

ZAPOSLITEV
▪▪tapetnik
▪▪elektrikar
▪▪tesar
▪▪mehanik kmetijskih in
delovnih strojev
▪▪trgovec
▪▪zidar
▪▪mizar
▪▪gospodar na podeželju
▪▪vrtnar
▪▪cvetličar
▪▪pek
▪▪slaščičar
▪▪mesar

ZAKLJUČNI IZPIT
▪▪obdelovalec lesa
▪▪pomočnik pri
tehnologiji gradnje
▪▪pomočnik v
tehnoloških procesih
▪▪pomočnik v biotehniki
in oskrbi

NIŽJE POKLICNO
izobraževanje
NPI - 2 letI

6 ¦ VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE
USTANOVE

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE ¦ 7

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
SREDNJA ŠOLA
Strahinj 99, 4202 Naklo
info@bc-naklo.si, www.bc-naklo.si
Izobraževalni programi:
▪▪ SI: strokovna (biotehniška) gimnazija
▪▪ SSI: živilsko prehranski tehnik, kmetijsko
podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik,
naravovarstveni tehnik
▪▪ SPI: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, pek,
slaščičar, mesar, mehanik kmetijskih in delovnih
strojev
▪▪ PTI: živilsko prehranski tehnik, kmetijsko
podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik
▪▪ NPI: pomočnik v biotehniki in oskrbi

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN
SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica
info@egss.si, www.egss.si
Izobraževalni programi:
▪▪ SSI: ekonomski tehnik in medijski tehnik,
▪▪ SI: ekonomska gimnazija

SREDNJA GOSTINSKA IN
TURISTIČNA ŠOLA
Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica
info@sgtsr.si, www.sgtsr.si
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: gastronom hotelir
▪▪ SSI: gastronomsko-turistični tehnik
▪▪ PTI: gastronomski tehnik

8 ¦ VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE

SREDNJA ŠOLA JESENICE
Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
info@ssj-jesnice.si
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: mehatronik operater
▪▪ SSI: strojni tehnik, tehnik zdravstvene nege,
vzgojitelj predšolskih otrok
▪▪ NPI: pomočnik v tehnoloških procesih

ŠOLSKI CENTER KRANJ
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
info@sckr.si, www.sckr.si

SREDNJA EKONOMSKA,
STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj
info.sesgs@sckr.si, www.sckr.si/sesgs
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: administrator, trgovec, frizer, slikopleskar-črkoslikar vajeniška oblika, pečar - polagalec talnih
oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, zidar
▪▪ SSI: ekonomski tehnik, gradbeni tehnik
▪▪ NPI: pomočnik pri tehnologiji gradnje
▪▪ PTI: ekonomski tehnik, gradbeni tehnik

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
info@sckr.si, www.sckr.si/sts
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: mehatronik operater, računalnikar,
elektrikar
▪▪ SSI: tehnik mehatronike, elektrotehnik,
tehnik računalništva
▪▪ PTI: tehnik mehatronike,
tehnik računalništva, elektrotehnik

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE ¦ 9

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
info@scsl.si, www.scsl.si

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih
inštalacij, oblikovalec kovin - orodjar vajenec, strojni mehanik
▪▪ SSI: strojni tehnik
▪▪ PTI: avtoservisni tehnik, strojni tehnik
▪▪ NPI: pomočnik v tehnoloških procesih

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO
Izobraževalni programi:
▪▪ SPI: mizar, mizar vajenec, tapetnik
▪▪ SSI: lesarski tehnik
▪▪ PTI: lesarski tehnik
▪▪ NPI: obdelovalec lesa

Tam, kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti,
tam je mesto tvojega poklica.
Aristotel

10 ¦ NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

- Pripravi in razvršča les, lesna
tvoriva in materiale.
- Opravlja pomočniška dela pri
izdelavi stavbnega, bivalnega
in vrtnega pohištva.
- Barva, lakira, luži, voska
in olji
NIŽJE
površine mizarskih izdelkov.
POKLICNO
Možnosti zaposlitve:
žage, pohištvena industrija
IZOBRAŽEVANJE
stavbnega pohištva, tovarne
plošč, prodajalne pohištva,
trgovine z gradbenim materialom,
pomoč pri izdelavi lesenih hiš.
- Samostojno opravlja enostavna
delaProgram
na področju
ročnih in
je namenjen učencem, ki niso
strojnih
postopkov
končali
osnovneobdelave
šole inv želijo poklic s
strojegradnji
in
kovinsko
predvsem praktičnim usposabljanjem.
predelani industriji.
Šolanje
traja dve
leti.
- Pozna
osnovna
računalniška
orodja in merilne postopke,
POGOJI ZAelektričnih
VPIS
osnovnih
inštalacij.
V ta program se lahko vpiše, kdor izpolni osnovnošolsko
- Ima dobro razvite ročne
obveznost in uspešno konča najmanj 7 razredov osnovne
spretnosti.
šole ali konča osnovno šolo po prilagojenem programu.
- Pomaga pri delu na
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
zahtevnejših
strojih.
Dijak
zaključi
nižje poklicno izobraževanje z
Možnosti zaposlitve:
zakjučnim izpitom, ki obsega izdelek oz. storitev in
V vseh industrijskih panogah,
zagovor.
trgovini in obrti.
-NADALJEVANJE
Samostojno opravlja
enostavna
IZBRAŽEVANJA
Dijakom,
ki končajo
nižje poklicno izobraževanje
dela
pri gradnji
stavb, konstrukcij.
s
prav
dobrim
ali
odličnim
uspehom, priporočamo
- Sodeluje pri pripravi za izvedbo
nadaljevanje šolanja v programih srednjega poklicnega
delovnih postopkov.
izobraževanja (vpis v 1. letnik).
- Pomaga pri zahtevnejših
gradbenih delih.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 11

OBDELOVALEC LESA / OBDELOVALKA LESA
▪▪ Pripravi in razvršča les, lesna tvoriva in materiale.
▪▪ Opravlja pomočniška dela pri izdelavi stavbnega,
bivalnega in vrtnega pohištva.
▪▪ Barva, lakira, luži, voska in olji površine mizarskih
izdelkov.
▪▪ Samostojno opravlja manj zahtevna dela pri izdelavi
stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva.

Možnosti zaposlitve:

žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega
pohištva, izdelava montažnih hiš, prodajalne pohištva,
lesna galanterija, lastno podjetje.

POMOČNIK / POMOČNICA
PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
▪▪ Samostojno opravlja enostavna dela pri gradnji stavb,
konstrukcij.
▪▪ Sodeluje pri pripravi za izvedbo delovnih postopkov.
▪▪ Pomaga pri zahtevnejših gradbenih delih.

Možnosti zaposlitve:

pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih
podjetjih in kot samostojni podjetnik.

12 ¦ NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK /
POMOČNICA V TEHNOLOŠKIH PROCESIH
▪▪ Samostojno opravlja enostavna dela na področju
ročnih in strojnih postopkov obdelave v strojegradnji
in kovinskopredelovalni industriji.
▪▪ Pozna osnovna računalniška orodja in merilne
postopke osnovnih električnih inštalacij.
▪▪ Ima dobro razvite ročne spretnosti.
▪▪ Pomaga pri delu na zahtevnejših strojih.

Možnost zaposlitve:

v vseh industrijskih panogah, trgovini in obrti.

POMOČNIK / POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI
▪▪ Pripravlja prostor za pogostitev.
▪▪ Postreže gostu pripravljene jedi in pijačo.
▪▪ Pripravlja živila za nadaljnjo obdelavo, kuhanje ali
peko.
▪▪ Po navodilih pripravi enostavnejše jedi.
▪▪ Čisti in ureja prostore.
▪▪ Vzdržuje tekstilne izdelke (pere in lika).
▪▪ Nauči se nuditi osnovno oskrbo staremu ali bolnemu
človeku na njegovem domu.
▪▪ Oskrbuje živali.
▪▪ Oskrbuje rastline.

Možnosti zaposlitve:

kuhinje, turistične kmetije,
penzioni, živilski obrati,
domovi za ostarele,
industrijski obrati, kmetije
in zadruge.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 13

SREDNJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE

Pri teh programih je poudarek predvsem na pridobivanju praktičnih in strokovnih znanj, saj se
morajo dijaki usposobiti za opravljanje poklica.
Šolanje traja tri leta.

POGOJI ZA VPIS
Končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega
izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Zaključni izpit: slovenščina, izdelek oz. storitev
in zagovor.
NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA
V programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

14 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA
▪▪ Opravlja raznovrstna praktična administrativna dela:
sprejemanje in odpiranje pošte, telefonski pogovori,
kadrovske evidence, izpolnjevanje preprostih
obrazcev, prepisovanje dopisov, urejanje besedil itd.
▪▪ Uporablja sodobno komuniciranje prek elektronskih
medijev.
▪▪ Uporablja upravni postopek pri delu s strankami.
▪▪ Je desna roka vodje oddelka ali direktorja, sprejema
stranke, vodi in shranjuje dokumentacijo, organizira
sestanke.

Možnost zapositve:

v oglaševalskih in turističnih
agencijah, zavarovalnicah,
finančnih ustanovah, podjetjih,
na upravnih enotah, ministrstvu,
sodiščih, kadrovski službi itd.

AVTOKAROSERIST /AVTOKAROSERISTKA
▪▪ Vzdržuje, popravlja, predeluje, montira dele okvirja in
karoserije.
▪▪ Pripravi površino za lakiranje.
▪▪ Zna presoditi stopnjo poškodbe in oceniti uporabnost
preostalih delov karoserije, okvirja ali nadgradnje.
▪▪ Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov.
▪▪ Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na
električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih
sistemih.
▪▪ Je natančen in upošteva okoljevarstvene predpise.
▪▪ Ima dobre fizične sposobnosti.
▪▪ Ima veselje do nadaljnjega usposabljanja.

Možnosti zaposlitve:

avtoservisne delavnice,
specializirane delavnice in
trgovine, samostojni podjetnik
itd.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 15

AVTOSERVISER / AVTOSERVISERKA
▪▪ Vzdržuje motorna vozila in vozna sredstva.
▪▪ Išče, diagnosticira in odpravlja napake na
mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in
elektronskih sistemih.
▪▪ Popravlja in menja uničene ali obrabljene dele.
▪▪ Obvlada vsaj en tuji jezik in informacijsko
komunikacijsko tehnologijo.
▪▪ Upošteva okoljevarstvene predpise in predpise
varstva pri delu. Je strpen, vztrajen in
komunikativen.
▪▪ Kaže pripravljenost za nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje.

Možnosti zaposlitve:

avtoservisne delavnice,
avtomobilska in letalska
industrija, trgovina, kot
samostojni podjetnik.

CVETLIČAR / CVETLIČARKA
▪▪ Oblikuje in izdeluje vse vrste cvetličnih vezav –
šopke, aranžmaje, vence …
▪▪ Oskrbuje lončnice in
nasadke.
▪▪ Aranžira darila.
▪▪ Krasi bivalne in poslovne
prostore.
▪▪ Ustvarja s cvetjem in
rastlinami.

Možnosti zaposlitve:
cvetličarne, vrtnarije,
vrtnarski centri,
samozaposlitev.

16 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ELEKTRIKAR - energetik, elektronik /
ELEKTRIČARKA -energetičarka, elektroničarka
▪▪ Namesti alarmno napravo.
▪▪ Sodeluje pri proizvodnji, prenosu, razdelitvi, uporabi
električne energije in tudi pri prodaji, vgrajevanju
ter montiranju elektroenergetskih naprav.
▪▪ Izvaja meritve in zaščite elektroenergetskih naprav in
električnih inštalacij.
▪▪ Načrtuje klasične in inteligentne inštalacije,
razsvetljavo, stroje in naprave s sodobnimi
računalniškimi in regulacijskimi komponentami.

Možnosti zaposlitve:

v elektrarnah, pri distribuciji
električne energije do
objektov, izvajanju alarmnih
sistemov, videonadzorov in
domofonije, servisiranju
električne opreme v industriji
ter montiranju sončnih
elektrarn.

FRIZER / FRIZERKA
▪▪ Izvaja osnovno nego las in lasišča.
▪▪ Svetuje in oblikuje moške in ženske dnevne pričeske,
zalisce, brke in brade.
▪▪ Izvaja različna striženja, preparacije, svetlenje,
barvanje in niansiranje las.
▪▪ Izvaja ličenja in preprosto nego obraza.
▪▪ Neguje roke in nohte.
▪▪ Svetuje in izdeluje lasne
vložke in izvaja druge
postopke lasničarstva.

Možnosti zaposlitve:

v frizerskih salonih in studijih,
wellness centrih in zasebni
storitveni dejavnosti.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 17

GASTRONOM HOTELIR / GASTRONOMKA HOTELIRKA
▪▪ Kuha preproste in zapletene jedi.
▪▪ Pripravlja pogrinjke in postreže goste.
Svetuje in ponudi pravo pijačo
k pravim jedem.

Možnosti zaposlitve:

v gostilnah, restavracijah, hotelih,
menzah, šolah, vrtcih, domovih za
ostarele. Možno nadaljevanje šolanja
za poklic gastronomski tehnik in živilsko
prehranski tehnik.

GOSPODAR / GOSPODARICA NA PODEŽELJU
▪▪ Upravlja in vodi kmetijo.
▪▪ Skrbi za vzrejo domačih
živali.
▪▪ Prideluje poljščine in krmo.
▪▪ Vzgaja sadno drevje in
zelenjavo.

Možnosti zaposlitve:

lastna kmetija, farme,
kmetijske zadruge, vrtnarije,
kmetijske trgovine.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ /
INŠTALATERKA STROJNIH INŠTALACIJ
▪▪ Inštalira, vzdržuje in upravlja vodovodne,
kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne
in prezračevalne sisteme.
▪▪ Nadzoruje delovanje črpalk, kompresorjev in
ventilatorjev.
▪▪ Zna reševati tehnične probleme.
▪▪ Ima dobro razvite ročne in fizične spretnosti.

18 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
▪▪ Veseli ga raznoliko delo in
delo na terenu.
▪▪ Je samoiniciativen,
odgovoren in obvlada znanje
podjetništva.

Možnosti zaposlitve:

industrija, gradbeništvo,
trgovina, kot samostojni
podjetnik itd.

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE /
IZVAJALKA SUHOMONTAŽNE GRADNJE
▪▪ Postavlja suhomontažne konstrukcije.
▪▪ Sestavlja sisteme predelnih sten.
▪▪ Izravna in pleska zidove.

Možnosti zaposlitve:

pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih
podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

MEHATRONIK OPERATER /
MEHATRONIČARKA OPERATERKA
▪▪ Priključi industrijski krmilnik in pozna njegovo
delovanje.
▪▪ Upravlja računalniško vodene stroje ter jih vzdržuje.
▪▪ Opravlja servisne posege na pnevmatskih in
električnih napravah.
▪▪ Odpravi zastoje v delovnem procesu (proizvodnji).
▪▪ Izvede ožičenje ter izvaja električne meritve
ožičenja.

Možnosti zaposlitve:

industrija in obrt, kjer so
prisotni mehatronski sistemi
in kjer so v delovni proces
vključeni nega in vzdrževanje
mehatronskih sklopov in
tehnoloških procesov ter
upravljanje proizvodnih linij.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 19

MESAR / MESARKA
▪▪ Seznani se z različnimi postopki preprečevanja
kvarjenja živil.
▪▪ Spoznava lastnosti živil.
▪▪ Razsekuje, izkoščuje, obdeluje in kategorizira meso.
▪▪ Izdeluje presne, toplotno obdelane in sušene
mesnine.
▪▪ Pakira in označuje izdelke.
▪▪ Skladišči meso in
mesnine.
▪▪ Prodaja meso in mesnine.

Možnosti zaposlitve:

mesnopredelovalni
obrati, mesnice, klavnice,
prehranski obrati (gostilne,
restavracije, hoteli,
pripravljalnice hitre
hrane), industrijski živilski
obrati, pakirnice živil,
samozaposlitev.

MIZAR / MIZARKA
▪▪ Izdeluje bivalno in stavbno pohištvo iz lesa in lesnih
tvoriv.
▪▪ Sestavlja, vgrajuje in popravlja različne vrste
pohištva.
▪▪ Dela na žagarskih obratih.
▪▪ Obnavlja staro pohištvo.
▪▪ Rezbari in struži les.

Možnosti zaposlitve:

žagarstvo, pohištvena industrija
in industrija stavbnega
pohištva, izdelava montažnih
hiš, prodajalne pohištva in
strojev za obdelavo lesa, lesna
galanterija, restavratorstvo,
lastno podjetje.

20 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
OBLIKOVALEC KOVIN ORODJAR/
OBLIKOVALKA KOVIN ORODJARKA,

možnost vajeniške oblike izobraževanja
▪▪ Obvlada različne obdelovalne stroje: stružnice,
rezkalne, brusilne in vrtalne stroje.
▪▪ Na osnovi dokumentacije
izdeluje orodja in oblikuje
strojne dele za aparate in
naprave.
▪▪ Pozna osnove podjetništva
in obvladuje stroške in
njihovo kalkulacijo.
▪▪ Ima dobro razvite ročne
spretnosti, je samostojen,
natančen, spreten,
ustvarjalen in zna povezati
teoretična in praktična
znanja.
▪▪ Ima smisel za reševanje tehničnih problemov.
▪▪ Možnost po vajeniški obliki izobraževanja.

Možnost zaposlitve:

v industriji, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik
itd.

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG /
PEČARKA - POLAGALKA KERAMIČNIH OBLOG
▪▪ S ploščicami oblaga stene in pode.
▪▪ Postavlja peči.
▪▪ Izdeluje pečnice.

Možnosti zaposlitve:
pri obrtnikih, v storitvenih
dejavnostih, gradbenih
podjetjih ali kot samostojni
podjetnik.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 21

PEK / PEKOVKA
▪▪ Zamesi različne vrste testa.
▪▪ Oblikuje štruce in hlebce.
▪▪ Oblikuje pekovsko pecivo: bombice, štručke, žemlje,
kajzerice, lepinje, slanike ipd.
▪▪ Oblikuje slaščičarsko kvašeno pecivo: rogljičke,
žepke, buhtlje, osja gnezda, potice ipd.
▪▪ Oblikovano testo peče v različnih pečeh.
▪▪ Pakira, označuje in prodaja svoje izdelke.

Možnosti zaposlitve:

pekarne, prehranski
obrati (picerije, gostilne,
restavracije, hoteli,
pripravljalnice hitre
hrane), industrijski
živilski obrati, pakirnice
živil, samozaposlitev.

RAČUNALNIKAR / RAČUNALNIČARKA
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Poveže računalnik v splet,
popravlja računalnike,
vzdržuje strojno in programsko opremo računalnika,
namesti ustrezne gonilnike in skrbi za ustrezno
delovanje informacijskega sistema in
▪▪ poskrbi za varnost
računalnika.

Možnosti zaposlitve:

industrija in obrt, računalniški
servisi.

22 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR /
SLIKOPLESKARKA - ČRKOSLIKARKA
▪▪ Pleska mizarske izdelke,
kovine, zidove.
▪▪ Postavlja toplotno izolacijo
in fasade.
▪▪ Izdeluje razne napise in
okraske.

Možnosti zaposlitve:

pri obrtnikih, v storitvenih
dejavnostih, gradbenih
podjetjih ali kot samostojni
podjetnik.

SLAŠČIČAR / SLAŠČIČARKA
▪▪ Spoznava lastnosti živil, predvsem moke, sladkorja,
smetane in čokolade.
▪▪ Seznani se z različnimi postopki preprečevanja
kvarjenja živil.
▪▪ Pripravi različne vrste testa, mas, nadevov in prelivov.
▪▪ Izdela različne piškote in druge vrste trajnega peciva.
▪▪ Izdela sladice: pite, potice, rolade, torte.
▪▪ Izdelke okrasi, pakira, označuje in prodaja.

Možnosti zaposlitve:

slaščičarne, prehranski obrati
(gostilne, restavracije, hoteli),
industrijski živilski obrati, pakirnice živil, samozaposlitev.

TAPETNIK / TAPETNICA
▪▪ Kroji prevlečne materiale in polnila ter oblaga s polnili.
▪▪ Prevlači stole, fotelje, kavče in izdeluje posteljne
vložke.
▪▪ Šiva prevleke in zavese, obnavlja oblazinjeno pohištvo.

Možnosti zaposlitve:

tapetniške in restavratorske delavnice, prodajalne pohištva in dekorativnega blaga, letalska in avtomobilska
industrija, lastno podjetje.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 23

STROJNI MEHANIK / STROJNA MEHANIČARKA
možnost vajeniške oblike izobraževanja

▪▪ Sestavlja nove stroje in vzdržuje stroje v pogonu.
▪▪ S pomočjo načrtov in na podlagi tehnične
dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in
pripravi potrebna orodja za montažo.
▪▪ Preizkusi delovanje stroja ali
naprave in odstrani morebitne
pomanjkljivosti.
▪▪ Popravi ali zamenja pokvarjene in
izrabljene dele, včasih mora kak del
izdelati tudi sam.

Možnost zaposlitve

v skoraj vseh industrijskih panogah, v
letalstvu, gradbeništvi, trgovini, kot
samostojni podjetnik …

TESAR / TESARKA
▪▪ Pripravlja potrebne opaže in odre pri
betonskih in železobetonskih delih.
▪▪ Izdeluje različne lesene konstrukcije.

Možnosti zaposlitve:

pri obrtnikih, v storitvenih
dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot
samostojni
podjetnik.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV /
MEHANIČARKA KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
▪▪ Vzdržuje, servisira, uravnava, nastavlja in programira
vse vrste traktorjev, delovnih strojev in naprav.
▪▪ Popravlja vse vrste kmetijskih, delovnih, gozdarskih
in vrtnarskih strojev.

Možnosti zaposlitve:

v delavnicah ali specialnih delavnicah
za diagnostiko, specialna popravila in
nastavitve ter zahtevnejša popravila;
na terenu neposredno pri uporabnikih
ali kot samostojni podjetnik.

24 ¦ SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
TRGOVEC / TRGOVKA
PRODAJALEC / PRODAJALKA
▪▪ Pozna prodajno blago (lastnosti, kakovost, uporaba),
načine prodaje in nabave blaga.
▪▪ Uporablja različno poslovno dokumentacijo v trgovini.
▪▪ Obvlada različne načine komunikacije s strankami.
▪▪ Za opravljanje tega poklica se zahteva srednja
poklicna izobrazba - program trgovec.

Možnosti zaposlitve:

v blagovnicah, veleblagovnicah in drugih poslovnih
hišah, nakupovalnih centrih, marketih, diskontnih hišah,
butičnih prodajalnah in na bencinskih servisih.

VRTNAR / VRTNARKA
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Razmnožuje in goji vse vrste rastlin.
Prideluje zelenjavo in zelišča.
Oskrbuje sadike okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin.
Zasadi, uredi in vzdržuje zelene površine.

Možnosti zaposlitve:

vrtnarije, drevesnice in
trsnice; kmetije, ki so
usmerjene v pridelovanje
zelenjave, kmetijske
zadruge, vrtnarski
centri, botanični vrtovi,
komunalna podjetja in
podjetja za urejanje okolja,
samozaposlitev.

ZIDAR / ZIDARKA
▪▪ Obnavlja in popravlja stare zgradbe.
▪▪ Izdeluje betonske elemente sten, stropov in ograj.
▪▪ Gradi oporne zidove in konstrukcijske elemente pri
gradnji cest, nasipov, predorov in mostov.
▪▪ Zida zidove in jih ometava.

Možnosti zaposlitve:

pri obrtnikih, v storitvenih
dejavnostih, gradbenih
podjetjih ali kot samostojni
podjetnik.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 25

SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
Ta program je razmeroma zahteven in je zato
namenjen učno uspešnejšim učencem, ki želijo
po zaključenem štiriletnem šolanju nadaljevati
študij oz. se želijo zaposliti.
Šolanje traja štiri leta.
POGOJI ZA VPIS
V izobraževanje se lahko vključijo učenci, ki so uspešno
končali vseh devet let osnovne šole.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki je
sestavljena iz obveznega in izbirnega dela.
a) Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni
in ustni izpit iz strokovnega področja.
b) Izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega
jezika ter izdelek oz. storitev, zagovor.
Dijaki se lahko odločijo, da bodo opravljali maturo še iz
dodatnega, petega predmeta, in si s tem zagotovili vpis
na univerzitetne študijske programe.
NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA
Dijaki lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi
nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih za
pridobitev višje in visoke strokovne izobrazbe. Izberejo
pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravijo
splošno maturo in s tem pridobijo pogoj za vpis v vse
univerzitetne programe.

26 ¦ SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
EKONOMSKI TEHNIK / EKONOMSKA TEHNICA
▪▪ Vodi kadrovske evidence, knjiži poslovne dogodke,
izvaja bančne, zavarovalniške in ostale finančne
storitve.
▪▪ Izvaja aktivnosti na področju trženja, sklepa prodajne
pogodbe, sestavlja in oblikuje oglasna sporočila,
izvaja izvozni in uvozni postopek, uporablja različne
oblike poslovnega komuniciranja.
▪▪ Zagotavlja uresničevanje pravnih vrednot.

Možnosti zaposlitve:

v komercialni službi, tajništvu,
kadrovski službi, službi tržnega
komuniciranja, finančno
računovodski službi,
v majhnih ali velikih
podjetjih, v javni upravi,
banki, pošti, zavarovalnici,
borznoposredniški hiši, v vojski
ali kot samostojni podjetnik.

ELEKTROTEHNIK - energetik, elektronik /
ELEKTROTEHNICA - energetičarka, elektroničarka
▪▪ Načrtuje in izvaja električne in komunikacijske
inštalacije (programu CADdy++).
▪▪ Načrtuje in priklopi električne stroje in pogone.
▪▪ Izvaja meritve na električnih inštalacijah in strojih.
▪▪ Načrtuje inteligentne inštalacije, razsvetljavo, stroje
in naprave s sodobnimi računalniškimi komponentami.

Možnosti zaposlitve:

v elektrarnah, v distribuciji
električne energije, v
dejavnostih, ki izvajajo
alarmne sisteme, videonadzore
in domofone, servisi električne
opreme v industriji, v podjetjih
za načrtovanje in izvajanje
inteligentnih inštalacij,
samozaposlitev.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 27

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK /
GASTRONOMSKO-TURISTIČNA TEHNICA
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sprejema goste.
Pripravlja in izvede animacijski program.
Organizira in vodi izlete za domače in tuje goste.
Dela in vodi delo v kuhinjah
in pripravlja hrano za goste.
▪▪ Postreže hrano in pijačo
gostom in jim svetuje pri
izbiri.

Možnosti zaposlitve:

v hotelih, restavracijah,
gostilnah, v turističnih
agencijah in na letališčih.

GRADBENI TEHNIK / GRADBENA TEHNICA
▪▪ Priprava in izvedba določenih gradbenih rešitev.
▪▪ Sodeluje pri analizi gradbenih postopkov in izbiri
ustrezne tehnologije.
▪▪ Vodi gradbeno dokumentacijo in planiranja del,
izdela popise del, predizmer, predračunov in ponudb.
▪▪ Pri svojem delu uporablja sodobno tehnologijo, na
prvem mestu pa je uporaba računalniške.

Možnosti zaposlitve:
v gradbeni industriji,
projektnih birojih itd.

28 ¦ SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
HORTIKULTURNI TEHNIK /
HORTIKULTURNA TEHNICA
▪▪ Razmnožuje in goji vse vrste okrasnih in uporabnih
rastlin.
▪▪ Načrtuje pridelovanje in oskrbo sadik.
▪▪ Oblikuje, načrtuje in zasaja vrtove.
▪▪ Svetuje strankam pri prodaji izdelkov in storitev.
▪▪ S cvetjem in lončnicami krasi bivalne in poslovne
prostore.

Možnosti zaposlitve:

vrtnarije, drevesnice in trsnice; kmetije, ki so usmerjene
v pridelovanje zelenjave,
kmetijske zadruge, vrtnarski
centri, botanični vrtovi, komunalna podjetja in podjetja za
urejanje okolja, cvetličarne,
sadne in okrasne drevesnice,
samozaposlitev.

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK /
KMETIJSKO PODJETNIŠKA TEHNICA
▪▪ Dela v delavnici za obdelavo lesa.
▪▪ Načrtuje, vodi in spremlja dela v rastlinski in živalski
proizvodnji.
▪▪ Načrtuje kmetijsko pridelavo in rejo živali ter prideluje poljščine, sadje, krmo ter redi živali.
▪▪ Dela s kmetijsko mehanizacijo in opravlja manjša
popravila strojev.
▪▪ Predeluje mleko v mlečne izdelke, predeluje sadje.

Možnosti zaposlitve:

lastna kmetija, posestva,
farme, kmetijske zadruge,
vrtnarski centri, kmetijske
trgovine, agencije za razvoj
podeželja, komunalna podjetja
in podjetja za urejanje okolja.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 29

LESARSKI TEHNIK / LESARSKA TEHNICA
▪▪ Upravlja in programira zahtevnejše lesnoobdelovalne
stroje.
▪▪ Izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji.
▪▪ Oblikuje pohištvo.
▪▪ Načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih.
▪▪ Je vešč poslovne komunikacije.

Možnosti zaposlitve:

žagarstvo, pohištvena industrija
in industrija stavbnega pohištva,
izdelava montažnih hiš, ladjedelništvo, proizvodnja specialnih strojev
in orodij za obdelavo in predelavo lesa, prodajalne pohištva in
strojev za obdelavo lesa, podjetja s
CNC-tehnologijo, lesna galanterija,
restavratorstvo, lastno podjetje.

MEDIJSKI TEHNIK / MEDIJSKA TEHNICA
▪▪ Pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih
tehnikah in programih.
▪▪ Ustvarja filmske animacije, posebne efekte.
▪▪ Snema, izvaja montažo in produkcijo avdia in videa.
▪▪ Oblikuje in spoznava orodja za spletne aplikacije.
▪▪ Ustvarja fotografije in jih obdela za tisk ali splet.

Možnosti zaposlitve:

Podjetja, ki skrbijo za aktualno in lastno predstavitev in
trženje. Oblikovalski in reprografski studii, oglaševalske
agencije in tiskarne, filmski,
grafični in fotostudii ter časopisne in založniške hiše. TV- in
radijske hiše in videoprodukcijska podjetja, ozvočenje
na prireditvah, podjetja za
izdelavo animiranih, spletnih
in mobilnih aplikacij.

30 ¦ SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
NARAVOVARSTVENI TEHNIK /
NARAVOVARSTVENA TEHNICA
▪▪ Proučuje vpliv posamezne dejavnosti v prostoru
na naravo in procese v njej.
▪▪ Izvaja kemijske in biološke analize vode, zraka
in tal v laboratorijih in na terenu.
▪▪ Popisuje naravne vrednote in zavarovana območja
v šolskem in domačem okolju.
▪▪ Pripravlja predloge varovanja in promocije naravnih
vrednot.
▪▪ Pripravlja naravovarstveno-turistične ponudbe vodenj
v naravi.

Možnosti zaposlitve:

zavodi, ki delujejo v smeri
ohranjanja narave; laboratoriji za
izvedbo ekoloških analiz, podjetja
in organi za urejanje okolja oz.
prostora, vodno gospodarska in
komunalna podjetja, samozaposlitev
na področju vodenja v naravi in
razvoja turizma na podeželju.

RAČUNALNIŠKI TEHNIK / RAČUNALNIŠKA TEHNICA
▪▪ Izdeluje spletne in namizne aplikacije ter aplikacije
za pametne telefone.
▪▪ Kreira podatkovne zbirke in jih povezuje z
uporabniškim vmesnikom.
▪▪ Načrtuje postavitev računalniškega omrežja.
▪▪ Konfigurira komponente računalniškega omrežja.
▪▪ Uporablja programska orodja za grafično oblikovanje.

Možnosti zaposlitve:
industrija in obrt, računalniška
podjetja, telekomunikacijska
podjetja.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ¦ 31

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /
TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE
▪▪ Neguje paciente v bolnišnicah in skrbi za
oskrbovance v domovih za starostnike.
▪▪ Izvaja nego na domu in skrbi za ostarele.
▪▪ Izvaja nego in skrb za ljudi s posebnimi potrebami.
▪▪ Ozavešča posameznike o zdravem življenjskem slogu.
▪▪ Je natančen, odgovoren in
ima odlične komunikacijske
spretnosti.

Možnosti zaposlitve:

bolnišnice in zdravstveni
domovi, domovi za ostarele,
rehabilitacijski oddelki v
zdraviliščih.

STROJNI TEHNIK / STROJNA TEHNICA
▪▪ Programira in vodi delo na računalniško vodenih
obdelovalnih strojih (CNC-strojih).
▪▪ Konstruira in projektira strojne dele in orodja.
▪▪ Vodi in kontrolira proizvodnjo ter rešuje tehnične
in tehnološke probleme.
▪▪ Je natančen, odgovoren in ima odlične
komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
▪▪ Pozna osnove podjetništva, ekonomije,
tehnične predpise in standarde.
▪▪ Ima veselje do nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja.

Možnosti zaposlitve:

v skoraj vseh industrijskih
panogah na področju
strojništva, zdravstva in kot
samostojni podjetnik.

32 ¦ SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
TEHNIK MEHATRONIKE /
TEHNICA MEHATRONIKE
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Skrbi za delovanje strojev in naprav v proizvodnji.
Sestavlja in popravlja avtomatizirane stroje.
Nadzira in upravlja računalniške procese v podjetjih.
Načrtuje avtomatizacijo delovnega mesta.
Spremlja in uravnava delovanje procesne linije.

Možnosti zaposlitve:

industrija in obrt, kjer so
prisotni mehatronski sistemi
in kjer so v delovni proces
vključeni nega in vzdrževanje
mehatronskih sklopov in
upravljanje tehnoloških
sklopov.

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK /
VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
▪▪ Sodeluje pri načrtovanju in pripravi vzgojnega dela.
▪▪ Pomaga pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega
procesa.
▪▪ Pomaga pri uporabi didaktičnega materiala za
dejavnosti otrok.
▪▪ Skrbi za pripravo vzgojnih sredstev.
▪▪ Izvaja nego otrok.
▪▪ Poskrbi za primerno časovno razporeditev in obliko
dnevnih opravil.
▪▪ Poskrbi za varno in zdravo
okolje otrok.
▪▪ Sodeluje pri skupnih nalogah
vrtca.

Možnosti zaposlitve:

javni in zasebni vrtci,
vzgojni zavodi za otroke z
motnjami v razvoju, specialni
vzgojnovarstveni zavodi.
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ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK /
ŽIVILSKO PREHRANSKA TEHNICA
▪▪ Obravnava lastnosti živil rastlinskega in živalskega
izvora.
▪▪ Spoznava priporočila zdravega in uravnoteženega
prehranjevanja.
▪▪ Seznani se z različnimi postopki preprečevanja
kvarjenja živil.
▪▪ V specializiranih laboratorijih kontrolira kakovost
izbranih živil.
▪▪ V šolskih delavnicah (pekarski, slaščičarski, sadjarski,
mlekarski, mesarski in razvojni) spoznava tehnološke
postopke izdelave živil.
▪▪ Izdelana živila pokušamo in senzorično ocenimo.
▪▪ Pakira, označuje in prodaja svoje izdelke.
▪▪ Načrtuje uravnotežene jedilnike.
▪▪ Obiskuje različne živilske obrate in spoznava potek
dela v njih.

Možnosti zaposlitve:

industrijski živilski obrati,
laboratoriji za nadzor nad
kakovostjo živil, obrtniški
živilski obrati (slaščičarne,
pekarne, predelovalnice mesa,
žganjekuhe ipd.), prehranski
obrati (gostilne, restavracije,
hoteli, velike kuhinje),
pakirnice živil, trgovine z
živili, samozaposlitev.

Izobraževanje je postavljanje mostov.
Ralph Ellison

34 ¦ POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

- Pripravi in razvršča les, lesna
tvoriva in materiale.
- Opravlja pomočniška dela pri
izdelavi stavbnega, bivalnega
in vrtnega pohištva.
- Barva, POKLICNO-TEHNIŠKO
lakira, luži, voska in olji
površine mizarskih izdelkov.
IZOBRAŽEVANJE
Možnosti zaposlitve:
žage, pohištvena industrija
stavbnega pohištva, tovarne
plošč, prodajalne pohištva,
trgovine
z gradbenim
Dveletni
program je materialom,
namenjen dijakom, ki želijo po
srednjega poklicnega
pomoč
prikončanem
izdelavi programu
lesenih hiš.
izobraževanja
nadaljevati
z rednim izobraže- Samostojno
opravlja
enostavna
vanjem. Dijaki v dveh šolskih letih dopolnijo in
dela na področju ročnih in
poglobijo znanje iz poklicne šole in ga nadgradistrojnih
postopkov obdelave
v
jo z zahtevnejšimi
vsebinami.
strojegradnji in kovinsko
POGOJI ZAindustriji.
VPIS
predelani
končanračunalniška
ustrezen
program
triletnega
-Uspešno
Pozna osnovna
srednjega poklicnega izobraževanja.
orodja in merilne postopke,
osnovnih
električnih
inštalacij.
ZAKLJUČEK
IZOBRAŽEVANJA
-Dijaki
Ima dobro
razvite
ročne
zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki je
sestavljena iz obveznega in izbirnega dela.
spretnosti.
Obveznipri
del:delu
pisnina
in ustni izpit iz slovenščine in pisni
-a)Pomaga
in ustni izpit iz strokovnega področja.
zahtevnejših strojih.
b) Izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega
Možnosti
zaposlitve:
jezika ter izdelek
oz. storitev, zagovor.
VDijaki
vsehseindustrijskih
panogah,
lahko odločijo,
da bodo opravljali maturo še iz
dodatnega,
petega predmeta, in si s tem zagotovili vpis
trgovini
in obrti.
univerzitetne
študijske
programe.
-na
Samostojno
opravlja
enostavna
dela pri gradnji stavb, konstrukcij.
NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA
-Dijaki
Sodeluje
pripo
pripravi
za izvedbo
lahko
uspešno
opravljeni poklicni maturi
delovnih
postopkov.
nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih za
višje
in visoke strokovne izobrazbe. Izberejo
-pridobitev
Pomaga pri
zahtevnejših
pa lahko tudi
gradbenih
delih.enoletni maturitetni tečaj, opravijo

splošno maturo in s tem pridobijo pogoj za vpis v vse
univerzitetne programe.
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PROGRAMI POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

avtoservisni tehnik / avtoservisna tehnica
elektrotehnik / elektrotehnica
ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
gastronomski tehnik / gastronomska tehnica
gradbeni tehnik / gradbena tehnica
hortikulturni tehnik / hortikulturna tehnica
kmetijsko podjetniški tehnik / kmetijsko podjetniška
tehnica
lesarski tehnik / lesarska tehnica
strojni tehnik / strojna tehnica
tehnik mehatronike / tehnica mehatronike
tehnik računalništva / tehnica računalništva
živilsko prehranski tehnik / živilsko prehranska tehnica

Opis poklicev: glej srednje strokovno izobraževanje

SŠ ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA
15. 10. 2020

SŠ ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA
22. 10. 2020

Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.

SGTŠ RADOVLJICA
5. 11. 2020

Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.

BC NAKLO
12. 11. 2020

Predstav
za katere
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Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
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SESGŠ KRANJ
19. 11. 2020

STŠ KRANJ
26. 11. 2020

SŠ JESENICE
3. 12. 2020

okto

Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z BiotehniškimIzdal
centrom
Naklo,
Ekonomsko
Šolski
center
Kranj vGimnazijo
sodelovanju z Biotehin Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
niškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo JeseniSrednjo
šoloŠkofja
Radovljica,
ce ter in
Šolskim
centrom
Loka. Srednjo gostinsko in

turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jeseni-

ce oblikovanje:
ter ŠolskimŠolski
centrom
Grafično
centerŠkofja
Kranj. Loka.
Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.
Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.

Predstavitev poklice
za katere izobražuje

P
z

VRTILJAK
POKLIC

Predstavitev poklicev,
oktober 2018,
za katere izobražujemo na sr

EGSŠ RADOVLJICA
10. 12. 2020
Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.
Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.

Predstavitev poklicev,
za katere izobražujemo na srednjih šolah

Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.
Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj.

Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Bioteh
niškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka.
Grafično
oblikovanje:
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Izdal Šolski center Škofja
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šola zaŠolski
strojništvo
v Kranj.
Izdal Šolski
KranjSrednjo
v sodelovanju
sodelovanju s Srednjo
šolo zacenter
lesarstvo,
gostinskozinBiotehturistično šolo Radovljica,
Ekonomsko
gimnazijo
in srednjo
šolo
niškim centrom
Naklo,
Ekonomsko
Gimnazijo
Radovljica, Šolskim
centromšolo
Kranj,
Srednjo šolo
Jesenice
in
in Srednjo
Radovljica,
Srednjo
gostinsko
in
Biotehniškim centrom Naklo.

turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice terŠkofja
Šolskim
centrom
Škofja
Loka.
Priprava: Šolski center
Loka,
Srednja
šolavza
strojništvo z BiotehIzdal Šolski
center
Kranj
sodelovanju
Grafično
oblikovanje:
Maj Blatnik
Izdal
Šolski
center
Kranj
v
sodelovanju
z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo
Tisk:
Medium
Žirovnica
niškim
centrom
Naklo,
Ekonomsko
Gimnazijo
Grafično
oblikovanje:
Šolski
center
Kranj.
in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in
in
Srednjošolo
šoloRadovljica,
Radovljica,Srednjo
Srednjošolo
gostinsko
turistično
Jeseni-in

