
POKLICNI SEJEM 
Četrtek, 21. 11. 2019, med 18. in 19. uro 
v avli in jedilnici Osnovne šole Škofljica 

 
 

Predstavile se bodo naslednje šole: 
1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska 

šola (veterinarski tehnik, tehniška gimnazija),  
2. Ekonomska šola Ljubljana (ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija), 
3. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 

(elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija),  
4. Gimnazija Jožeta Plečnika (gimnazija),  
5. Gimnazija Ledina (gimnazija),  
6. Gimnazija Moste (gimnazija),  
7. Gimnazija Šiška (gimnazija , gimnazija - športni oddelek),  
8. SIC Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (izdelovalec 

oblačil, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, avtokaroserist, klepar-
krovec, mehatronik operater, logistični tehnik, ustvarjalec modnih 
oblačil),  

9. Srednja ekonomska šola Ljubljana (ekonomski tehnik), 
10. Srednja frizerska šola (frizer),  
11. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (zidar, 

tesar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, kamnosek, pečar – 
polagalec keramičnih oblog, gradbeni tehnik, geodetski tehnik, 
okoljevarstveni tehnik),  

12. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (grafični tehnik, medijski 
tehnik) 

13. Srednja šola tehniških strok Šiška (elektrikar, računalnikar, tehnik 
mehatronike),  

14. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (farmacevtski tehnik, 
tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetični tehnik),  

15. Srednja šola za gastronomijo in turizem (gastronom hotelir, 
gastronomsko-turistični tehnik),  

16. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (tehnik oblikovanja -grafični 
oblikovalec, modni oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov; 
fotografski tehnik, umetniška gimnazija - likovna smer),  

17. Srednja trgovska šola (trgovec, aranžerski tehnik),  



18. Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 
(gimnazija, umetniška gimnazija – smer gledališče in film, umetniška 
gimnazija - plesna smer, sodobni ples, predšolska vzgoja),  

19. Srednja zdravstvena šola (bolničar – negovalec, zdravstvena nega) 
20. Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola (mizar, lesarski tehnik),  
21. Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola (strojni tehnik, 

kemijski tehnik, tehnik varovanja),  
22. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (ekonomski 

tehnik, tehnik elektronskih komunikacij),  
23. Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje (gimnazija), 
24. Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija (klasična gimnazija). 

  
 
 

Vabljeni! 


