
D O B RO D O Š L I  V  ST R O KOV N E M  

I Z O B R A Ž E VA L N E M  C E N T R U  

L J U B L JA N A



Nagovor ravnatelja in dijaške skupnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=lbw40nFDGp0

https://www.youtube.com/watch?v=lbw40nFDGp0


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



MEHATRONIK OPERATER



Mehatronik operater

• 3 – letni program SPI – Srednje poklicno izobraževanje

• Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in 
nalog na področju mehatronike. 

• Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. 



VPISNI POGOJI

uspešno končana osnovna šola

ali

uspešno končan program nižjega poklicnega izobraževanja



VPISNI POGOJI
• Oddaja prijav preko šole najkasneje do začetka aprila 2023
*V primeru prepisa iz druge srednje šole prijavo pošljete ali prinesete sami.

• V primeru prijave na drugo šolo je možnost prenosa prijave najkasneje do konca aprila 2023

• Spričevala o končani osnovni šoli ter ostale dokumente boste prinesli tretjem tednu junija.
S tem boste vpisani v želeni program, če za ta program ne bo omejitve vpisa. 

• Vabilo za vpis v šolo boste od nas prejeli po pošti.

• Kandidati, prijavljeni v programe, kjer bo omejitev vpisa, boste o tem obveščeni najkasneje 
do konca maja 2023; 

• Za programe, kjer bodo še prosta mesta, bomo šole sprejemale prijave do vključno 31. 
avgusta 2023 oziroma do zapolnitve mest. 

• Prosta razpisna mesta bodo objavljena v začetku julija 2023 na spletni strani MIZŠ.

• Pri vpisu v vajeniški sistem izobraževanja imajo kandidati, ob predložitvi vajeniške pogodbe, 
prednost pri vpisu. 



Ključni datumi za vpis

NPI, SPI, SSI:

• Oddaja prijave za vpis do 3. 4. 2023 na obrazcu 1,20

Prijava za vpis v prvi letnik srednje šole (obrazec dobite na naši spletni strani ali strani 
MŠŠ oz. v Državni založbi)

• Morebitni prenosi prijav do 24. 4. 2023

• Vpis (vabila prejmete na dom) bo potekal od 16. - 21. 6. 2023

PTI:

• Oddaja prijave za vpis do 12. 5. 2023 (obr. 1,20)

Prijava za vpis v prvi letnik srednje šole

• Morebitni prenosi prijav do 1. 6. 2023

• Vpis bo potekal od 25. 6. - 3. 7. 2023 (točen datum bo naveden na vabilu, ki ga kandidati 
prejmejo na podlagi oddane prijave)



VAJENIŠKI  PROGRAM 

SODELOVANJE      =      ŠOLA      +     DELODAJALEC

- Avtoserviser
- Avtokaroserist
- Orodjar
- Mehatronik
- Papirničar 



POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Višji letnik lahko napredujejo dijaki: 

- ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in 
modulov letnika, 

- opravili pa so tudi vse interesne dejavnosti in 

- vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.



POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak :

- uspešno zaključiti prvi, drugi in zaključni letnik izobraževanja,

- zaključiti s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, 

- opraviti vse interesne dejavnosti in obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem 
procesu in

- opraviti zaključni izpit. 

Zaključni izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.



VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA

 teoretični del:

pisni in ustni izpit iz slovenščine

 izdelek oziroma storitev in zagovor:

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



Predmetnik SPI (obstoječi)



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)

• Glavni odmor 30 min (9.55 – 10.25)

Primer urnika : 

https://www.easistent.com/urnik/razredi/476583



Interesne dejavnosti

• Ekskurzije – v SLO in 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



	



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/

