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Predstavitev srednjih šol  

in njihovih programov  
 

četrtek, 12. januar 2023, s pričetkom ob 17.30  
 
 
 

Predstavili se bodo:  

 

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (s programi veterinarski tehnik, 

tehniška gimnazija, pomočnik v biotehniki in oskrbi, pek, slaščičar, mesar, živilsko 

prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik),  

2. Biotehniški center Naklo (s programi pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar na 

podeželju, pek, slaščičar, cvetličar, vrtnar, mesar, mehanik kmetijskih in delovnih 

strojev, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, živilsko prehranski tehnik, 

naravovarstveni tehnik, tehniška gimnazija),  

3. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (s programi ekonomski 

tehnik, predšolska vzgoja, gimnazija),  

4. Srednja šola tehniških strok Šiška (s programi elektrikar, računalnikar, tehnik 

mehatronike),  

5. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (s programi tehnik 

oblikovanja, fotografski tehnik, umetniška gimnazija – likovna smer), 

6. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (s programi 

pomočnik pri tehnologiji gradnje, upravljalec težke gradbene mehanizacije, zidar, 

tesar, kamnosek, pečar – polagalec keramičnih oblog, gradbeni tehnik, geodetski 

tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehniška gimnazija),  

7. Srednja šola Domžale (s programi gimnazija, trgovec, inštalater strojnih inštalacij, 

avtoserviser, tehnik računalništva), 

http://www.bic-lj.si/
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=627
https://www.gssrm.si/
http://ssts.si/
https://www.ssof.si/joomla/
http://www.sggos.si/
http://www.ssdomzale.si/page/10/
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8. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (s programi farmacevtski 

tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetični tehnik), 

9. Srednja trgovska šola Ljubljana (s programi trgovec, aranžerski tehnik), 

10. Šolski center Ljubljana (s programi gimnazija, obdelovalec lesa, mizar, lesarski 

tehnik, strojni tehnik, kemijski tehnik, tehnik varovanja), 

11. Srednja zdravstvena šola Ljubljana (s programi bolničar-negovalec, zdravstvena 

nega), 

12. Šolski center Kranj (s programi tehniška gimnazija, računalnikar, elektrikar, 

mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, 

pomočnik pri tehnologiji gradnje, trgovec, pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar, 

izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, slikopleskar – črkoslikar, administrator, frizer, 

gradbeni tehnik, ekonomski tehnik), 

13. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (s 

programi elektrotehnik, tehniška gimnazija, tehnik računalništva), 

14. Strokovni izobraževalni center Ljubljana (s programi pomočnik v tehnoloških 

procesih, preoblikovalec tekstilij, obdelovalec kovin – orodjar, papirničar, avtoserviser, 

avtokaroserist, klepar – krovec, mehatronik operater, logistični tehnik, ustvarjalec 

modnih oblačil). 

 

 

                             Pripravila: Petra Potočnik,  

                                                   svetovalna služba 

 

 

 

*Opomba: imenu posamezne srednje šole je dodana hiperpovezava na spletno stran srednje šole. 

 

 

 

http://www.ssfkz.si/
http://www.sts-ljubljana.si/
http://www.sclj.si/
https://www.szslj.si/
https://sckr.si/
https://www.vegova.si/
https://www.siclj.si/

