
   

 

  

 

 
 

UČENCI BODO SPOZNAVALI POKLICE V OKVIRU PROJEKTA 

»PRIHODNOST JE V TVOJIH ROKAH!« 
 

Kranj, 6. februar 2013 – En teden pred informativnimi dnevi, natančneje 7. februarja 2013, pripravlja Center 

RS za poklicno izobraževanje (CPI) v sodelovanju s Šolskim centrom Kranj, Šolskim centrom Škofja Loka, 

Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter 

Biotehniškim centrom Naklo izobraževalno-zabavni dogodek »PRIHODNOST JE V TVOJIH ROKAH!«. Namen 

dogodka je osnovnošolce pred vpisom v srednjo šolo navduševati nad poklici in poklicnimi spretnostmi, jih 

zabavati in jim posredovati vse pomembne informacije o različnih poklicih, aktualnih v njihovem lokalnem 

okolju, ter izobraževalnih poteh do njih. Hkrati bodo mladi spoznali spletno stran mojaizbira.si, ki na enem 

mestu združuje bazo vseh srednjih šol, izobraževalnih programov in poklicev, ki so mladim na voljo v 

Sloveniji. 

 

NAMEN PROJEKTA 

Cilj projekta »PRIHODNOST JE V TVOJIH ROKAH!« je različnim perspektivnim poklicem, obrtniškim poklicem in 

poklicem, ki so strateško pomembni za Slovenijo, vendar se mladi zanje ne odločajo ob vpisu v srednjo šolo, 

dvigniti ugled med mladimi ter jih predstaviti kot zanimive in zabavne. Poklicne oz. strokovne šole mladim 

namreč omogočajo pridobivanje praktično uporabnega znanja, ki vodi v hitro in relativno gotovo zaposlitev ter 

s tem povezano samostojnost. S predstavitvijo različnih izobraževalnih programov, uspešnih obrtnikov in 

podjetnikov iz lokalnega okolja želi CPI mladim pokazati tudi prednosti samostojne podjetniške poti ter jih tako 

spodbujati, da že v času šolanja razmišljajo o razvoju lastne obrti oz. podjetja.  

 

DOGAJANJE V KRANJU 

V Kranju se bodo predstavitve izobraževalnih programov in poklicev odvijale na dveh lokacijah – v Qlandii in 

Planetu Tuš. V Qlandii bo Šolski center Škofja Loka učencem predstavil poklice lesarstva in strojništva. Ogledali 

si boste lahko avto, ki ga je skupina dijakov predelala v baterijsko električno vozilo, videli boste delovanje 

robota in se preizkusili v reševanju zagonetk iz lesa. V Planetu Tuš pa bodo Šolski center Kranj, Srednja 

gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter Biotehniški center 

Naklo z interaktivnimi delavnicami predstavili poklice, za katere izobražujejo. Šolski center Kranj pripravlja 

delavnico spajkanja, na kateri bodo mladi spoznavali delovanje elektronskih vezij, dijaki pa bodo ob pomoči 

mentorjev prikazali nastajanje in delovanje mehatronskih naprav (pnevmatskih škarij in pnevmatske roke). Z 

njimi se bo predstavljalo tudi podjetje Hypex z Lesc, ki bo obiskovalcem predstavilo, kako se znanja s področja 

mehatronike uporabljajo pri industrijski avtomatizaciji in izdelavi industrijske opreme za strojograditelje, 

vzdrževalce, inštalaterje in obrtnike. Dijakinje Biotehniškega centra Naklo bodo z obiskovalci izdelovale 

cvetlične aranžmaje, ki jih bodo lahko najdražjim podarili ob prihajajočem prazniku zaljubljencev. Srednja šola 

za oblikovanje in fotografijo Ljubljana bo mladim približala poklic fotografa, modnega in grafičnega oblikovalca 

ter druge poklice, za katere se izobražujejo njihovi dijaki. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna pa bo 

predstavila poklic gozdarja in raznovrstno delo, ki ga gozdar opravlja. Zbrane v Planet Tuš bo na odru zabaval 

glasbeni gost 6Pack Čukur, ki bo med drugim tudi preverjal znanje mladih o poklicih z interaktivnim kvizom. Za 

vrhunski zaključek druženja pa bodo z mini koncertom ob 18. uri poskrbeli fantje iz skupine In&Out. 

 


