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Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Šolsko leto 2022/23

• 1125 dijakov

• cca. 800 odraslih

• 127 strokovnih delavcev

Organizacijske enote

Srednja poklicna in 

strokovna šola Bežigrad

Medpodjetniški
izobraževalni center

Avtošola Ježica
Vse kategorije

A, B, B+E, C, C+E, D, F



Zgodovina šole

Ustanovljena leta 1962 na pobudo takratne obrtne zbornice z imenom:

CENTER STROKOVNIH ŠOL – CSŠ.

• Leta 1981 se šola preimenuje v SREDNJO ŠOLO TEHNIČNIH STROK IN 
OSEBNIH STORITEV

• Leta 1999 dobimo naziv SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA 
BEŽIGRAD – LJUBLJANA

• Leta 2018 se šola preimenuje v STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA

Šolo so skozi vsa ta leta obiskovali dijaki različnih strok (avtomehanične, 
elektro, frizerske, fotografske, oblačilne, tapetniške, steklarske, avtoličarske, 
lesne, dimnikarske, prometne …)



Lokacija šole

• Bližina glavne avtobusne in železniške postaje ( < 15 min peš ali LPP)

• Postajališča LPP in avtobusov iz smeri Kamnika in Domžal (Dunajska cesta)

• Dijaški dom Bežigrad (cca 5 min peš)

• Dostopna lokacija

• Malo motečih točk v okolici



Izobraževalni programi



AVTOKAROSERIST



AVTOKAROSERIST
- Avtoklepar
- Avtoličar



POKLIC AVTOKAROSERIST
• Poklic avtokaroserist je nov, evropski in sodoben 

poklic.

• Poklic avtokaroserist združuje dva programa in 
sicer avtoklepar in avtoličar.



POKLIC AVTOKAROSERIST

• Omogoča pridobitev 
nacionalne poklicne 
kvalifikacije LIČAR.

• V servisnih delavnicah 
popravlja in zamenjuje 
poškodovane dele 
avtomobilskih karoserij 
in jih na koncu ustrezno 
prebarva.



• 3-letni program

• Usposabljanje za 
avtoličarska in 
avtokleparska dela; 
poudarek je na 
materialih, zgradbi 
avtomobilov, podvozju 
in karoseriji

• Zaključek z zaključnim 
izpitom

AVTOKAROSERIST



KAJ BOM ZNAL KOT AVTOKAROSERIST?

• postal bom odgovoren, 
strpen, human in 
sposoben življenja v 
demokratični družbi,

• znal bom izbrati in 
uporabiti pripomočke, 
orodja, naprave in stroje 
oziroma opremo v 
karoserijski in ličarski 
delavnici



KAJ BOM ZNAL, KOT AVTOKAROSERIST?

• znal bom izvajati ročne 
in strojne delovne 
postopke in procese za 
montažo, izdelavo, 
spajanje, popravilo in 
vzdrževanje motornih 
vozil s poudarkom na 
okvirjih, karoserijah, 
nadgradnjah itn.



KAJ BOM ZNAL KOT AVTOKAROSERIST?

• znal bom izvajati postopke spajanja z varjenjem, 
lotanjem in lepljenjem, termičnega rezanja 
pločevin in profilov ter kontrolirati spoje;



KAJ BOM ZNAL KOT AVTOKAROSERIST?

• znal bom poiskati 
barvno kodo, določiti 
barvni ton ter 
pripraviti material 
(barvo) v mešalnici –
izbrati recepturo za 
mešanje, postopek 
mešanja barv, tehtanje 
barve z mikrotehtnico 
itn.;



KAJ BOM ZNAL KOT AVTOKAROSERIST?

• Usposobljen bom za skupinsko in timsko delo ter 
sodelovanje pri projektnem delu,

• usposobljen bom za uporabo znanj in veščin v novih 
situacijah.

https://www.youtube.com/watch?v=My9OA2zVabs


Avtomobilska industrija je zelo napredovala, zato 
mora avtokaroserist poznati tudi nove 
tehnologije.



Manjše poškodbe karoserije 
avtokaroserist popravi z ročnim 
klepanjem.



Ko je karoserijski del popravljen, ga je potrebno še 
pokitati in pripraviti za barvanje. Barvanje in sušenje 
opravljamo v lakirnih komorah.



Pri barvanju karoserijskih delov so nekateri 
dijaki pravi “umetniki”.



Avtokaroserist popravlja tudi težje poškodovana vozila. 
Pri tem uporablja ravnalno mizo in hidravlična ali 
pnevmatska raztezalna orodja.



Za izdelavo pravilnega barvnega odtenka potrebujemo 
poseben mešalni laboratorij, kjer s pomočjo 
računalnika izdelamo ustrezno barvno recepturo. 



Sodobne karoserijske delavnice uporabljajo tudi 
ravnalne mize, na katerih popravljajo težje poškodbe 
karoserije.



Popravilo karoserije mora biti natančno, zato pri 
delu uporabljamo dobro merilno napravo.



Pri popravilu karoserije se dijaki naučijo tudi variti 
pločevino z različnimi postopki.



Avtokaroserist tudi naroča in zamenjuje nove 
karoserijske dele. 

Pri tem upošteva ukrepe za varstvo in zdravje pri delu. 

Hkrati tudi ločeno zbira materiale in odpadne snovi na 
podlagi predpisov o varovanju okolja.



DELOVNA PODROČJA

• Avtokaroserist se 
lahko zaposli v 
remontnih in 
servisnih 
delavnicah, kjer se 
ukvarjajo z 
različnimi 
avtokleparskimi in 
ličarskimi deli. 



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

• Avtoservisne delavnice

• Specializirane 
delavnice

• Avtomobilska 
industrija

• Trgovina

• Restavriranje vozil

• Razgradnja vozil

• Samostojni podjetnik
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VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA

• TEORETIČNI DEL:

– pisni in ustni izpit iz slovenščine

• PRAKTIČNI DEL:

– izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim kandidat dokaže 
povezanost strokovno teoretičnega in praktičnega znanja.



MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:

• V. stopnja: AVTOSERVISNI TEHNIK (šolanje bo 
potekalo dve leti na naši šoli – program 3+2)

• V. stopnja: STROJNI TEHNIK (šolanje bo potekalo 
dve leti na naši šoli – program 3+2)

• VI.(VII.) stopnja: INŽENIR (DIPLOMIRANI) 
AVTOMEHATRONIKE (predvideni program)

• VII. stopnja: UNIVERZITETNI DIPL. INŽENIR 
STROJNIŠTVA ali ELEKTROTEHNIKE 



PAPIRNIČAR 
3-letni program
Vajeniški način 

izobraževanja

• Usposabljanje za
delo na papirnem in 
kartonskem stroju, 
priprava snovi za 
izdelavo papirja in 
celuloze ter obdelava 
papirja in kartona.
Zaključek z zaključnim 
izpitom.



KAJ BOM ZNAL KOT PAPIRNIČAR?



KAJ BOM ZNAL KOT PAPIRNIČAR?

• Pripraviti papirno kašo

• Izdelati list papirja in ga testirati v laboratoriju 
glede na lastnosti 

• Postopek razčrniljenja („deinking“)

• Pripraviti vlakna

• Previti in naviti papir

• Določati količine polnil, lepil, klejiv

• Upravljati papirni stroj



KAJ BOM ZNAL KOT PAPIRNIČAR?

• Ločiti papir od kartona

• Vrste papirja glede na namembnost (papir za 
dokumente, pisarniški papir, embalažni 
karton, higienski papir…)

• Postopke recikliranja papirja in trajnostno 
rabo naravnih virov
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VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA

• Teoretični del:

– pisni in ustni izpit iz slovenščine

• Praktični del:

– izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim 
kandidat dokaže povezanost strokovno teoretičnega 
in praktičnega znanja.







IZVAJANJE POUKA



Pouk

Pouk se izvaja v:

- Urejenih učilnicah splošnih predmetov

- Specializiranih učilnicah (glede na stroko)

- Pri delodajalcih v času praktičnega usposabljanja z delom (PUD)



Potek dela v šoli

• Dve ocenjevalni obdobji

• Pouk od 7.30 do najkasneje 16.10 

(izjema je praksa v izmenah)

• Največ 7 ur dnevno

• Glavni odmor 30 min (9.55 – 10.25)

Primer urnika 



Interesne dejavnosti

• Ekskurzije po Evropi (Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, Češka, …)

• Športni dnevi (različne aktivnosti glede na letni čas)

• Kulturne prireditve

• Nacionalni projekti (Eko šola, Zdrava šola, MEPI, razni natečaji …)

• Mednarodni projekti Eramus+ (KA1 Mobilnosti in KA2 Strateška 
partnerstva)



Mednarodni projekti

	

	 	

Od leta 2005 več kot:

300 mobilnosti dijakov
300 mobilnosti osebja
70 partnerjev
60 mest
25 držav



	



Zaključna misel

„Zapomnimo si: ena knjiga, eno pisalo, en otrok in en učitelj 
lahko spremenijo svet“ – Malala Yousafzai

Iskrena hvala.


