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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



AVTOSERVISNI TEHNIK



Avtoservisni tehnik

• 2 – letni program PTI (3+2)

• Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.



Predmetnik PTI (obstoječi)



Poklicna matura

1. predmet: Slovenščina (pisno in ustno)

2. predmet: Avtomehatronika (pisno in ustno)

3. predmet (IZBIRNO): Tuji jezik ali matematika (pisno in ustno)

4. predmet: Izdelek ali storitev (projektna naloga)

Možnost 5. predmeta na poklicni maturi ali kasnejše nadaljevanje 
maturitetnega tečaja za splošno maturo.



Nadaljevanje študija

Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, se lahko vpiše v 
študijske programe višjega ali visokošolskega izobraževanja in 
tako pridobi peto (višja) oz. šesto (visoka) stopnjo izobrazbe (po 
EQF).



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, 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



	



Koristne povezave

• Šolska spletna stran: https://www.siclj.si/

• Šolska FB stran: https://www.facebook.com/sicljubljana

• Šolski YT kanal: https://www.youtube.com/c/sicljubljana

• Šolski Instagram kanal: https://www.instagram.com/sicljubljana/

https://www.siclj.si/
https://www.facebook.com/sicljubljana
https://www.youtube.com/c/sicljubljana
https://www.instagram.com/sicljubljana/


Zaključna misel

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

Iskrena hvala.


