


Srednja poklicna in strokovna 

šola    Bežigrad-Ljubljana





ZGODOVINA ŠOLE

• Ustanovljena je bila 1962 na pobudo takratne 

obrtne zbornice z imenom:

CENTER STROKOVNIH ŠOL - CSŠ
• Šolo so obiskovali vajenci različnih strok

(avtomehanične, elektro, frizerske, fotografske, oblačilne, tapetniške, 

steklarske, avtoličarske, lesne, dimnikarske,…)

V SKLOPU SIC LJUBLJANA DELUJE:

 SPSŠB- Srednja poklicna in srednja šola Bežigrad

 MIC- Medpodjetniško izobraževalni center

 Avtošola Ježica (izobraževanje poklicnih voznikov, voznikov 

vseh kategorij, učiteljev vožnje - inštruktorjev, učitelje 

predpisov, …)



ORGANIZACIJA  ŠOLE

šolsko leto 2020/2021

• 1053 dijakov,

• 39 odd., 15 skupin (37 STR, 8 PRO, 9 TEK)

• 105 učiteljev (82 STP, 23 PRA)
----------------------------------------------------------------------------------------

• Možnost bivanja v dijaškem domu Bežigrad

• Izobraževanje in usposabljanje odraslih

• Avtošola Ježica (kategorije A,B,C,C+E,D,F) 



NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

PROMETNA
USMERITEV

 SSI (4 leta)
- Logistični tehnik

 PTI (3+2 leti) 

- Logistični tehnik

STROJNA
USMERITEV

 NPI (2 leti)
- Pomočnik v tehn.proc. 

• modul Temeljna ličarska dela 

• modul Upravljalec strojev in
naprav

 SPI (3 leta) 
- Avtoserviser
- Avtokaroserist
- Mehatronik operater
- Orodjar-Oblikov. Kovin
- Klepar- krovec
- Papirničar 

 PTI (3+2 leti) 
- Strojni tehnik
- Avtoservisni tehnik
-Tehnik mehatronike

TEKSTILNA

USMERITEV

 NPI (2 let)

- Preoblikovalka        
tekstilij

 SPI (3 leta) 

- Izdelov. oblačil

 SSI (4 leta)

- Ustvarjalec 

modnih oblačil



STROJNA 
USMERITEV





Pomočnik v 
tehnološkem 

procesu

-Temeljna 
ličarska dela

2 letni program

 Usposabljanje za
izvajanje manj 
zahtevnih del in  
nalog na področju 
ličarstva in 
protikorozijske 
zaščite

 Zaključek z 
zaključnim izpitom





Pomočnik v 
tehnološkem 

procesu

- Upravljalec 
strojev in naprav

2-letni program

 Usposabljanje za
manj zahtevna dela in 
naloge na področju 
strojništva; 
seznanijo se z osnovami 
strojništva in tehnologijo 
ter spoznajo lastnosti 
materialov, ki se 
uporabljajo pri njihovem 
delu

 zaključek z zaključnim 
izpitom





Avtoserviser
Šolski in vajeniški način     

izobraževanja

3-letni program

 Usposabljanje za

avtoservisna opravila; 
poseben poudarek je 
na bencinskih in 
dizelskih motorjih, 
električnih sistemih, 
podvozju in karoseriji

 zaključek z 
zaključnim izpitom 





Avtokaroserist
Šolski in vajeniški

način  izobraževanja

3-letni program

 Usposabljanje za

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

 zaključek z zaključnim 
izpitom





Mehatronik
operater

Šolski in vajeniški način     
izobraževanja
3-letni program

 Usposabljanje za
proizvodnjo in 
vzdrževanje strojev 
in naprav v sodobno 
računalniško vodenih 
proizvodnih 
tehnologijah

 zaključek z 
zaključnim izpitom





Orodjar-
Oblikovalec                                      

kovin
Šolski in vajeniški način     

izobraževanja

3-letni program

 Usposabljanje za

delo z različnimi 
kovinskimi materiali , 

njihovo obdelavo in 
predelavo

 zaključek z 
zaključnim izpitom





Klepar-
krovec

Šolski in vajeniški način     
izobraževanja

3-letni program

 Usposabljanje za

delo z različnimi 
kovinskimi materiali , 
njihovo obdelavo in 
predelavo ter 
obvladovanje 
tehnologije 
stavbnega kleparstva.

 zaključek z 
zaključnim izpitom





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.





Avtoservisni 
tehnik  - PTI

2-letni program

 Dijaku se v tem 
programu omogoča 
nadgradnja obstoječih 
programov v 
avtoservisni dejavnosti 
in pridobitev 
poglobljenih kompetenc 
za posamezna področja 

dela

 Poklicna matura





Strojni tehnik 
PTI

2-letni program

 Dijaki se v tem 
programu usposobijo 
za opravljanje del in 
nalog na področju 
računalniško podprtih 
CNC tehnologij, 
konstrukcije in 

energetskih sistemov

 Poklicna matura





Tehnik mehatronike 
PTI

2-letni program

 Dijaki se v tem programu 
usposobijo za 
opravljanje del in nalog 
na področju montaže, 
umerjanja, 
programiranja in 
upravljanja 
mehatronskih sistemov 
kot so avtomatizirane in 
robotizirane linije…

 Poklicna matura





TEKSTILNA
USMERITEV





PREOBLIKOVALC 

TEKSTILIJ

2 letni program

 usposabljanje za

enostavna dela v 
šivalnici

 zaključek z zaključnim 
izpitom







Izdelovalec 
oblačil

3-letni program

 usposabljanje za
pripravo tekstilij 
ter izdelavo 
ženskih in moških 
oblačil

 zaključek z 
zaključnim 
izpitom





Ustvarjalec 
modnih 
oblačil  – SSI

4-letni program

 usposabljanje za
pripravo tekstilij , 
izdelavo ženskih in 
moških oblačil ter 
razvijanje svoje 
blagovne znamke

 Poklicna matura





Prometna usmeritev



Logistični tehnik   
SSI

4-letni program

 Dijaki se v tem programu 
usposobijo za opravljanje 
del in nalog na področju 
intermodalnega
transporta, špedicije, 
notranjega transporta in 

skladiščenja

 Poklicna matura





Logistični tehnik   
PTI

2-letni program

 Dijaki se v tem programu 
usposobijo za opravljanje 
del in nalog na področju 
intermodalnega
transporta, špedicije, 
notranjega transporta in 

skladiščenja

 Poklicna matura





IZVAJANJE POUKA

Pouk se izvaja v:

• urejenih učilnicah splošnih predmetov,

• specializiranih učilnicah (glede na stroko)

• šolskih delavnicah, ki so kvalitetno in 

sodobno opremljene

• pri delodajalcih - naših partnerjih v času 

praktičnega usposabljanja v delovnem 

procesu



POTEK DELA V ŠOLI

• dve ocenjevalni obdobji

• pouk od 730 do najkasneje 1610 

• največ 7 ur dnevno; glavni odmor 30 min.

• pouk PRA dvoizmensko od 715 do 1215

in od 1215 do 1715; glavni odmor 30 min.

• vsi dijaki morajo biti nezgodno zavarovani pri 

eni od zavarovalnic



INTERESNE DEJAVNOSTI
(za dijake obvezne)

• Ekskurzije

• Športni dnevi

• Kulturne prireditve



MEDNARODNI PROJEKTI

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S SORODNIMI ŠOLAMI 

FINSKE, FRANCIJE, ITALIJE, NEMČIJE, ROMUNIJE, ŠPANIJE, 

NORVEŠKE, MALTE,  TURČIJE, IRSKE, DANSKE, ČEŠKE, 

POLJSKE, PORTUGALSKE, AVSTRIJE, LITVE, ANGLIJA, SRBIJE, 

BOSNE IN HERCEGOVINE, ČENE GORE, MAKEDONIJE IN 

HRVAŠKE

MOBILNOST DIJAKOV (30) FINSKA, NEMČIJA, ŠPANIJA, 

ESTONIJA, ITALIJA, DANSKA, FRANCIJA IN  MADŽARSKA



ŠOLA JE TOLIKO USPEŠNA, 

KOT SO USPEŠNI UČITELJI

PRI PRENOSU ZNANJA!

Življenje je učenje

in vsakdo je učitelj

in vsakdo je učenec za 

vedno.

(Maslow)


