
Osnovna šola       Osnovna šola        Osnovna šola  

A. T. Linharta      Staneta Žagarja       F. S. Finžgarja 

 Radovljica               Lipnica                      Lesce 

 

 

 

vabijo učence 8. in 9. razreda ter njihove starše na 

 

 

 

POKLICNI SEJEM 

SREDNJIH ŠOL 2015 

 
Sreda, 25. 11. 2015, 

od 16. do 19. ure 

 
Lokacija: OŠ A. T. Linharta Radovljica 
 

 

 

 

 
   

  Da se boste skupaj lažje odločili za  

  nadaljnjo izobraževalno ali   

  poklicno pot vašega otroka, Vas  

  vljudno vabimo na našo prireditev! 

 

 

Da se boste skupaj lažje odločili za nadaljnjo 

izobraževalno ali poklicno pot vašega otroka, vas 

 

 

 
 

 

Predstavile se 

bodo vse 

srednje šole iz 

Gorenjske. 

 

 

 

Poleg njihove 

predstavitve 

boste lahko 

dobili tudi 

informativno 

gradivo in 

poklice tudi 

praktično 

spoznali. 

 

 



 

 

Predstavitve srednjih šol bodo potekale po naslednjem razporedu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Učilnica 1 (VNP) 

16:30 Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana - Šentvid 

17:00 Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo 

17:30 Biotehniški center Naklo – Strokovna gimnazija 

18:00 Gimnazija Kranj 

18:30 Srednja šola Jesenice 

 
 

Učilnica 2 ( ANG 3) 

16.00 Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 

16:30 Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 

17:00 Ekonomska gimnazija in srednja šola 
Radovljica 

17:30 Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za 
lesarstvo 

18:00 Šolski center  Kranj  - Srednja šola za 
elektrotehniko in računalništvo  

18:30 Gimnazija Jesenice 

 
 

Učilnica 3 (SL 3) 

16:00  Šolski center  Kranj – Strokovna  gimnazija 

16:30 Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena 
šola – programi ekonomski tehnik in prodajalec  

17:00 Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena 
šola – programi gradbeni tehnik, pečar – polagalec keramičnih 
oblog, slikopleskar – črkoslikar, zidar, tesar in storitvena 
dejavnost - frizer 

17:30 Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

18.00 Biotehniški center Naklo – Srednja poklicna in strokovna šola – 
programi pek, slaščičar, mlekar, cvetličar, vrtnar, gospodar na 
podeželju, hortikulturni tehnik, kmetijsko – podjetniški tehnik, 
živilsko prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik 

Na poklicnem sejmu se bodo predstavile vse srednje šole na Gorenjskem, z vsemi 
svojimi izobraževalnimi programi in smermi oz. poklici, za katere izobražujejo, 
obenem pa bodo v zgornji avli naše šole pripravile tudi svoje stojnice, kjer boste 
dobili vse potrebno informativno gradivo, poklice pa boste lahko tudi praktično 
spoznali. 



 

 

 

Učencem in Vam staršem želimo, da Vam bodo informacije, ki jih boste dobili na 
Poklicnem sejmu, v pomoč pri Vaši skupni dokončni poklicni oz. izobraževalni 
odločitvi. 

 

Za poklicno usmerjanje: Ivica Gracelj, Katja Nastran, Vesna Koselj 
 


