
KARIERNA ORIENTACIJA 

za učence 9. razreda 

 

INFORMACIJE O POKLICIH 

Na povezavah Opis poklicev in Opis poklicev in srednjih šol si lahko ogledaš 

preproste predstavitve različnih poklicev. 

Predstavitveni posnetki o poklicih: 

- Intervjuji z ljudmi, ki opravljajo različne poklice  - tukaj boš našel/a pester 

nabor video vsebin (arhitekt, zdravnik, medijski tehnik, inženir strojništva, 

informatike, lesarstva, kuhar, cvetličar ter številni drugi, zanimivi in morda 

tebi ne toliko poznani poklici).  

- Mehatronik/čarka  

- Farmacevt/ka  

- Keramičar/ka  

 

  

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
https://www.mojaizbira.si/
https://www.youtube.com/user/mlovsin/videos
https://www.youtube.com/watch?playnext=1&index=0&feature&v=E5CfEZzxXHA&list=PL73B19C155445D53B
https://www.youtube.com/watch?v=pPr32ZWBpIQ
https://www.youtube.com/watch?v=P2jHLdj88U4&playnext=1&list=PLCFD863AEB8E6960C&index=1


SEZNAM SREDNJIH ŠOL – Z ORANŽNO BARVO SO OBRAVANE 

ŠOLE, KJER TRENUTNO POTEKAJO AKTUALNI DOGODKI.  

Ekonomska šola Novo mesto  

Dostop do e-info točke – KLIK 

 

http://www.esnm.si/
http://www.esnm.si/e-info-tocka/


Povezave do PowerPointovih predstavitev Ekonomske šole Novo mesto po programih: 

·  EKONOMSKA GIMNAZIJA: https://bit.ly/39jYTqp 

·  EKONOMSKI TEHNIK: https://bit.ly/3m58kNU 

·  MEDIJSKI TEHNIK: https://bit.ly/371Sjls 

·  TRGOVEC: https://bit.ly/33faIKu 

 

Gimnazija Novo mesto 

Program: Gimnazija, Športna gimnazija, Klasična gimnazija 

V januarju 2021, šola ponuja PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV za 

učence in starše preko ZOOMA.  

V tednu od 18. 1. do 22. 1. 2021 pa pripravljajo dogodek GIMNAZIJA IZ PRVE ROKE. 

Učenci in starši se bodo lahko prijavili na pogovore z dijaki, učitelji, svetovalno službo ali 

vodstvom šole. Pogovori bodo potekali v popoldanskem času od 16. 00 do 18:00. Na dogodku 

se boste lahko preko aplikacije Zoom v živo pogovorili z dijaki, učitelji, svetovalnimi 

delavkami, športno in pedagoško koordinatorico, koordinatorico mednarodne mature, 

koordinatorjem klasične gimnazije ali ravnateljico.   

Na pogovore se prijavite z vprašalnikom, ki je na voljo na tej spletni 

strani: https://1ka.arnes.si/a/8184. 

 

Izbrali si boste lahko sogovornike in termin, ki vam ustreza. Na posameznih pogovorih bo lahko 

sodelovalo do 5 udeležencev, zato pohitite s prijavo, saj bo možna le do zapolnitve terminov.   

Rok za prijavo na dogodek je do petka, 15. 1. 2021, do 14.00. 
 
Osebne podatke, ki jih zbirajo s prijavo, bodo uporabili izključno za namen izvedbe dogodka 

ter jih bodo po zaključenem dogodku izbrisali. 
 

Hkrati pa iz Gimnazije Novo mesto sporočajo, da pripravljajo poseben način predstavitve šole, 

ki pa zaenkrat ostaja presenečenje. Povezava bo posredovana v prvi polovici januarja.  

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Program: Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Gospodar na podeželju, Vrtnar, Cvetličar, Slaščičar, 

Mesar, Mlekar, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, 

Tehniška gimnazija. 

Šola organizira DNEVE KMETIJSKE ŠOLE GRM IN BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE in 

sicer, med 18. – 22. 1. 2021, ob 17:00 uri. Predstavitev bo potekala v živo preko ZOOMa in 

FB LIVE. Program dogodkov in kratka predstavitev programov bo potekala po naslednji 

časovnici:  

- ponedeljek, 18. 1. : DAN BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE  

- torek, 19. 1. : DAN KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA  

- sreda, 20. 1. : DAN NARAVOVARSTVA  

- četrtek, 21. 1. : DAN CVETLIČARSTVA IN VRTNARSTVA  

https://bit.ly/39jYTqp
https://bit.ly/3m58kNU
https://bit.ly/371Sjls
https://bit.ly/33faIKu
https://www.gimnm.org/
https://1ka.arnes.si/a/8184
http://www.ksgrm.net/


- petek, 22. 1. : DAN SLAŠČIČARSTVA IN MESARSTVA 

Povezave do ZOOM srečanj bodo objavili dva dni pred dogodkom. 

Več lahko najdete tudi na:  

- https://www.facebook.com/grmnovomesto/ 

- https://www.instagram.com/grm.novomesto/ 

-  https://ksgrm.net/  

 

Srednja šola za gostinstvo in turizem 

Program: Gastronomske in hotelske storitve, Gastronomija in turizem 

 

  

https://www.facebook.com/grmnovomesto/
https://www.instagram.com/grm.novomesto/
https://ksgrm.net/
http://www.ssgt-nm.si/


 

Šolski center Novo mesto 

 
Virtualni sprehod po Šolskem centru Novo mesto ( KLIK ). S klikom na različne ikone, 

lahko obiščeš virtualne stojnice ali spletne strani srednjih šol.  

 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
 

Program: Elektrikar, Elektrotehnik, Računalnikar, Tehnik računalništva, Tehniška 

gimnazija 
 

Srednja gradbena, lesarska šola in vzgojiteljska šola  
 

Program: Tesar, Izvajalec suhomontažne gradnje, Pečar – polagalec keramičnih oblog, 

Zidar – vajeniška oblika, Zidar, Gradbeni tehnik, Obdelovalec lesa, Mizar – vajeniška 

oblika, Mizar, Lesarski tehnik, Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 
 

 

Srednja strojna šola 
 

Program: Pomočnik v tehnoloških procesih, Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik 

operater, Inštalater strojnih inštalacij, Oblikovalec kovin – orodjar, Strojni mehanik, 

Strojni tehnik, Avoservisni tehnik, Tehnik mehatronike.  
 

 

Srednja zdravstvena in kemijska šola 
 

Program: Bolničar – negovalec, Zdravstvena nega, Kemijski tehnik, Farmacevtski tehnik, 

Kozmetični tehnik 

 

 

Gimnazija in veterinarska šola 
 

Program: Veterinarski tehnik, Tehniška gimnazija 
 

 

Srednja glasbena in baletna šola – Konservatorij za glasbo in balet 

Ljubljana 

 
Program: Umetniška gimnazija – glasbena smer (Glasbeni stavek; Petje – instrument, 

Jazz – zabavna glasba), Umetniška gimnazija – Plesna smer (Balet) 

 

Srednja frizerska šola Ljubljana 
 

Program: Frizer 
 

 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 
 

Program:  Grafični tehnik, Medijski tehnik 
 

 

 

 

https://dov.sc-nm.si/
https://www.sc-nm.si/sestg/
https://www.sc-nm.si/sestg/
https://www.sc-nm.si/sglvs/
https://www.sc-nm.si/sglvs/
https://www.sc-nm.si/sss/
https://www.sc-nm.si/szks/
https://www.sc-nm.si/szks/
https://www.bic-lj.si/gimnazija-veterinarska-sola
http://www.kgbl.si/
http://www.kgbl.si/
http://www.frizerska.si/
http://www.frizerska.si/
https://www.smgs.si/
https://www.smgs.si/


Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

 
Program: Ekonomski tehnik, Gimnazija 

 

V šolskem letu 2021/22 bo za program EKONOMSKI TEHNIK razpisanih 28 mest, za 

program GIMNAZIJA pa 84 mest (lani 56).  

 

V tednu od 18. 1. do 22. 1. 2021 na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica pripravljajo 

video srečanje GIMNAZIJA IN EKONOMSKA ŠOLA IZ PRVE ROKE.  Učenci in starši se 

boste lahko na pogovoru z dijaki, učenci, svetovalno službo in ravnateljem seznanili z 

življenjem in delom na šoli. Pogovori bodo potekali: 

 

 v torek, 19. 1. 2021, ob 14.15 uri, 

 v četrtek, 21. 1. 2021, ob 16:00 uri.  

 

Dogodku se boste lahko pridružili preko aplikacije ZOOM, s klikom na povezavo:  

https://arnes-si.zoom.us/my/milanjevnikar  

 

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
 

Program: Farmacevtski tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine, Zobotehnik, 

Kozmetični tehnik 
 

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 
 

Program: 

  Grafično oblikovanje,  

 Oblikovanje uporabnih predmetov,  

 Modno oblikovanje,  

 Fotografija,  

 Umetniška gimnazija – likovna smer 

 Informativna knjižica šole 

 Preizkus likovne nadarjenosti  
 

 

Učence in učenke 9. razreda vljudno vabijo na VIDEOKONFERENCE, ki bodo v sredo, 16. 

12. 2020, ob 16:00 uri, kjer bodo predstavili programe šole in odgovarjali na vaša vprašanja. 

Vsi zainteresirani se prijavite na informativnidan@ssof.si in prejeli boste povezave do 

konference, preko aplikacije ZOOM.  

 

 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 
 

Program: Predšolska vzgoja, Gimnazija, Umetniška gimnazija – plesna smer in smer 

gledališče in film 

 

Učence in učenke 9. razreda vljudno vabijo na VIRTUALNE DNEVE ODPRTIH VRAT, ki 

bodo potekali preko ZOOM-a v decembru, januarju in marcu. V JANUARJU  bodo dnevi 

odprtih vrat potekali po naslednjem razporedu: 

 

 Za smer PREDŠOLSKA VZGOJA, v torek, 19. 1. 2021, ob 10:00 uri, 

 Za smer GIMNAZIJA, v sredo, 20. 1. 2021, ob 10:00 uri, 

http://www.ssjj.si/
http://www.ssjj.si/
https://arnes-si.zoom.us/my/milanjevnikar
http://www.ssfkz.si/?page_id=14177
http://www.ssfkz.si/?page_id=14177
https://oblikovna.si/
https://oblikovna.si/
https://www.youtube.com/watch?v=UXDMLSHUsFg
https://www.youtube.com/watch?v=hP-Bx9A6q8U
https://www.youtube.com/watch?v=wu11PoiJ_PM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pYLOAYPfiRI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xCuInOAgWIQ&t=1s
https://oblikovna.si/wp-content/uploads/2019/10/OBLIKOVNA_INFO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4EMLeW-Bvh4&feature=emb_rel_end
mailto:informativnidan@ssof.si
https://www.svsgugl.si/
https://www.svsgugl.si/


 Za UMETNIŠKO GIMNAZIJO, smer GLEDALIŠČE IN FILM,  v četrtek, 21. 1. 

2021, ob 10:00 uri, 

 Za UMETNIŠKO GIMNAZIJO: PLESNA SMER – SODODBNI PLES, v petek, 

22. 1. 2021, ob 10:00 uri.  

 

Učenci se morajo na izbrani program in termin prijaviti preko spletne prijavnice KLIK  in 

sicer najkasneje do vključno nedelje, 17. 1. 2021. Povezavo do ZOOM predstavitve, bodo 

prijavljeni učenci prejeli na elektronski naslov (dan pred terminom).  

 

 

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija 
 

Program: Klasična gimnazija  

 

 

Šolski center Rogaška Slatina 
 

Program: 

- Gimnazija 

- Tehnik optik 

- Tehnik steklarstva 

- Steklar (vajenec) 
 

In še vabilo: 

Vas in vaše starše vabimo v četrtek, 10. 12. 2020, ob 16:30, da se nam pridružite na video 

predstavitvi šole in dijaškega doma. Povezava do video predstavitve - KLIK 
 

 

 

https://1ka.arnes.si/a/8122
https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/
https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/
https://scrs.si/
https://scrs.si/osnovnosolci/program-gimnazije/
https://scrs.si/osnovnosolci/68-2/
https://scrs.si/osnovnosolci/program-tehnik-steklarstva/
https://scrs.si/osnovnosolci/steklar-vajenec/
https://meet.google.com/kij-akvb-jmq

