Vzemite si čas za delo,
saj to je cena uspeha.
Vzemite si čas za sanjarjenje,
saj je to pot do zvezd.
Vzemite si čas za prijaznost,
saj to je pot do sreče.

NAGOVOR RAVNATELJICE

Draga osnovnošolka, dragi osnovnošolec!
Veseli me, da se zanimaš za šolanje na naši šoli.
Izbira poklica je ena izmed pomembnejših odločitev
v življenju vsakega posameznika in prav je, da
temu vprašanju nameniš dovolj pozornosti.
Naša šola ponuja izbiro različnih programov s
področja splošnega, tj. gimnazijskega, in srednjega
strokovnega
in
poklicnega
izobraževanja.
Gimnazija daje široko znanje z različnih področij in
pripravlja na nadaljnji študij, drugi programi so bolj
praktično naravnani.
V gimnazijskem izobraževanju ti želimo ponuditi
čim večjo izbirnost, da boš lahko uresničil/-a svoje
ambicije.
V
strokovnem
šolstvu
sodelujemo
z
gospodarstvom, kar ti bo omogočilo pridobiti
neposredne izkušnje skozi delovno prakso.
Med številnimi obšolskimi dejavnostmi boš lahko
našel/-a dejavnosti, ki te veselijo, spoznaval/-a
nove prijatelje/-ice, drugačne kraje in ljudi.
Vabim te, da se nam pridružiš na poti sledenja
svojim ciljem in skupaj z nami tkeš podobo naše
šole.
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Spoštovani starši!
Novi začetki prinašajo nove izzive pri postavljanju
ciljev za prihodnost. Odločitev, kje naj otroci
nadaljujejo šolanje po končani osnovni šoli, gotovo
sodi med take nove začetke.
Poslanstvo naše šole je, da skupaj ustvarjamo
prijazno in varno okolje, v katerem se dijaki/-nje
dobro počutijo in v katerem spodbujamo
ustvarjalnost in ambicioznost.
Šolski uspeh dijakov/-inj je eden izmed pomembnih
vidikov uspešnosti šole. Zelo pomembna nam je
tudi kultura komuniciranja in medsebojnih odnosov.
Naše dijake/-inje želimo pripraviti na hitre
spremembe v okolju, hkrati pa jim želimo pokazati
pomen spoštovanja, trdega dela, kritičnega
razmišljanja in ustvarjalnega delovanja.
Mnogo mladih je stopalo skozi vrata naše šole.
Veliko generacijam smo podajali znanje, zmeraj v
prepričanju, da ubiramo poti, ki pripeljejo do
želenega cilja.
Tudi z vami želimo prehoditi del poti v času šolanja
in odraščanja vaših otrok. Naj bo skupno
zadovoljstvo vodilo našega sodelovanja.

Helena Posega Dolenc, ravnateljica
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PREDSTAVITEV ŠOLE

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja
izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo v Postojni
prvič organizirano novembra 1945. Novembra 2015 smo
slavnostno obeležili 70. letnico delovanja šole.

Šola je v času svojega neprekinjenega delovanja
doživljala številne spremembe. Pridobivala je nove
programe, se selila na različne lokacije in večkrat
zamenjala ime.
Jeseni 1982 se je preselila na sedanjo lokacijo. S svojo
velikostjo, barvitostjo in z vsakodnevnim mladostnim
utripom smo postali prepoznavni znak Postojne.
Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna z
dvema organizacijskima enotama: Srednjo šolo in Višjo
strokovno šolo.
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V okviru Srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska
in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici,
ki so v sestavi Šolskega centra Postojna od šolskega

leta 2004/05. V šolskem letu 2009/10 se je
gimnazijskemu programu v Ilirski Bistrici pridružil še
program tehnik računalništva.
Višja strokovna šola izobražuje redne in izredne
študente v programih poslovni sekretar, strojništvo ter
gozdarstvo in lovstvo. Del naših dijakov in dijakinj se po
končanem šolanju odloči za nadaljevanje študija pri nas
v Postojni.

V šolskem letu 2017/18 je na šoli 754 dijakov in dijakinj,
od tega 605 v Postojni. Največ dijakov je na strojni šoli,
ki vključuje srednje strokovno, srednje poklicno in nižje
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poklicno izobraževanje. Sledijo dijaki in dijakinje
gimnazije – če upoštevamo samo posamezni program,
je teh največ – ter programov ekonomski tehnik in tehnik
računalništva.
V Ilirski Bistrici je 149 dijakov in dijakinj, 65 na gimnaziji
in 84 v programu tehnik računalništva.
Naši dijaki in dijakinje prihajajo iz Postojne, Ilirske
Bistrice, Pivke, Cerknice, Loške doline, Logatca,
Sežane, Divače, Ajdovščine, Vipave in od drugod.
Prevozi v šolo so prilagojeni šolskemu urniku. Tisti iz bolj
oddaljenih krajev imajo možnost nastanitve v domu

Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.
Naše poslanstvo je ponuditi dijakom in dijakinjam
splošno in strokovno znanje, širino duha in
fleksibilnost, da bodo lažje našli svoje mesto in vlogo
v slovenskem in širšem evropskem prostoru.
Svojemu poslanstvu sledimo tudi z rezultati, ki jih
dosegamo na eksternih ocenjevanjih znanja. Ponosni
smo na naše zlate maturantke in maturante, ki nas
vsako leto razveselijo s svojimi dosežki in potrjujejo
kakovost dela naših profesorjev in profesoric.
Naša pozornost je namenjena vsakemu posamezniku,
posameznici, njegovim, njenim željam in potrebam.
Vrsta obšolskih dejavnosti, krožkov, projektov, šol v
naravi, mednarodnih izmenjav in strokovnih ekskurzij
predstavlja dodano vrednost, ki je za naše dijake in
dijakinje dobrodošla življenjska izkušnja in posebej drag
spomin na srednješolsko obdobje.
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Gradimo na dobrih medsebojnih odnosih, na zaupanju
in spoštovanju. Smo šola s tradicijo, vpeta v okolje,
varna in prijazna. Naj bo prijazen in optimističen vsak
dan, ki ga bomo preživeli s tabo.
Prostorski pogoji
Materialni pogoji za delo so dobri. Pouk poteka v
sodobno opremljenih učilnicah v dopoldanskem
času v strnjeni obliki. Na šoli imamo več specializiranih
in računalniških učilnic. Vse druge učilnice so
opremljene z računalnikom in projektorjem, nekaj tudi z
interaktivnimi tablami, kar prispeva k pestrosti izvedbe
pouka. Šola ima bogato založeno knjižnico in veliko
športno dvorano.

Šola je v šol. letu 2011/12 uspešno kandidirala na
razpisu za energetsko sanacijo stavbe. Tako je šola v
zadnjih letih dobila nov, lepši videz in izboljšane
materialne pogoje za delo (od zamenjave oken, izolacije
fasade in strehe, solarnega sistema za ogrevanje
sanitarne vode, obnovljene športne dvorane in garderob
itd.).
Jeseni 2016 je šola pridobila sredstva za gradnjo
Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij (ICST).
Otvoritev je bila septembra 2017 in ICST zdaj že nekaj
mesecev deluje.
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ZAKAJ V GIMNAZIJO?

Odločitev za nadaljnje šolanje, tako za vrsto šolanja kot
tudi za konkretno šolo, ni med lažjimi v življenju. Mnogi
ste bili v osnovni šoli uspešni učenci in učenke, marsikaj
vas zanima, niste pa še prepričani o tem, kaj bi želeli
postati v življenju. Gimnazija v Postojni je za vas prava
izbira.
Gimnazija v Postojni izvaja splošnoizobraževalni
program. Usposablja vas za razumevanje samih sebe,
naravnega, družbenega in kulturnega okolja; razvija
kritično mišljenje, pripravlja na vseživljenjsko učenje;
spodbuja
k
samoizobraževanju
in
stalnemu
osebnostnemu razvoju. Predstavlja temelj nadaljnjega
šolanja na visokošolski (praviloma univerzitetni) stopnji,
saj omogoča pridobivanje znanja in razvijanje
sposobnosti, spretnosti in navad, ki so za to potrebne.

Z gimnazijskim izobraževanjem pridobite različne
kompetence in mnogi dosežete kar največjo stopnjo
odličnosti
na
različnih
področjih:
jezikovnem,
družboslovno-kulturnem, matematičnem, naravoslovnotehniškem, informacijskem, športnem itd. Gimnazija daje
čas in možnosti, da v vas dozorijo poklicne odločitve; da
jasneje opredelite svoje poklicne cilje in ambicije ter se
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po uspešno opravljeni splošni maturi odločite za katero
koli smer študija.
Poglejmo nekaj izjav naših nekdanjih dijakinj in
dijakov o njihovi odločitvi za vpis na našo gimnazijo
in šolanje na njej.
Kar nekaj mojih prijateljev je že obiskovalo to šolo in o
njej sem slišal same dobre stvari. Z izbiro sem bil več kot
zadovoljen, saj sem spoznal veliko novih prijateljev, pa
tudi profesorji so bili zakon.
Za gimnazijo na Šolskem centru Postojna sem se
odločila, ker nudi zelo dobro izobrazbo, pa še v bližini
mojega doma je.
Za šolo sem se odločila tudi zaradi pestre ponudbe tujih
jezikov, pa tudi zato, ker je bilo tam veliko mojih
prijateljev.
Gimnazija v Postojni je blizu mojega doma, šolanje na
njej mi je omogočalo usklajevanje šolskih obveznosti in
športnih dejavnosti. Na šoli sem se srečevala s prijaznim
osebjem, profesorji in drugimi zaposlenimi, ki so bili
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.
Priporočam jo vsem, ki bi radi veliko znali in tistim, ki
imajo poleg drugega radi tudi tuje jezike.
V 9. razredu sem bila na informativnem dnevu na dveh
šolah in ena izmed njiju je bila tudi gimnazija na Šolskem
centru Postojna. Predstavitev je bila prepričljiva in ker je
šola tudi blizu mojega doma, sem se odločila zanjo. Na
šoli so mi bili všeč učitelji in njihove razlage, pouk pa so
dodatno popestrili različni poskusi pri nekaterih
predmetih. Lepo spomini so ostali tudi na ekskurzije in
športne dneve. Všeč sta mi bila tudi dovolj dolg odmor
za malico in dobra hrana.
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PREDMETNIK
V spodnji preglednici so navedeni predmeti in področja,
ki sestavljajo gimnazijski program.
Število ur v
štirih letih

Predmet
a) Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Drugi tuji jezik
(NEM, ITA, FRA, ŠPA)
Zgodovina
Športna vzgoja
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
b) Nerazporejene ure (izbirni
predmeti)
c) Obvezne izbirne vsebine
Skupaj ur

560
560
420
420
280
420
52
52
210
210
210
210
70
70
70
70
595
300
4800

Gimnazijski program vsebuje obvezni in izbirni del ter
obvezne izbirne vsebine (OIV). Najobsežnejši je obvezni
del, ki je za vse splošne gimnazije enak. Vsaka šola pa
ima nekaj posebnosti pri drugem tujem jeziku, izbirnih
predmetih in obveznih izbirnih vsebinah.
IZVEDBA GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA NA
GIMNAZIJI V POSTOJNI
Drugi tuji jeziki
Dijaki in dijakinje se v gimnaziji učite dveh tujih jezikov.
Kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino, pri drugem
tujem jeziku pa lahko na naši gimnaziji izbirate med
francoščino, italijanščino, nemščino in španščino.
~ 10 ~

Izbirni predmeti
V 1. letniku je predmetnik določen za vse šole enako;
izbirni predmeti niso predvideni. V višjih letnikih pa je
določeno število ur (t. i. nerazporejene ure) namenjenih
predmetom in področjem po vaši izbiri. V 2. In 3. letniku
so izbirnim predmetom namenjene po 3 ure. Naša
gimnazija glede na interese dijakov in dijakinj ponuja
izbiro s področja naravoslovja, družboslovja,
informatike, tujih jezikov itd. Kot tretji tuji jezik je
mogoč izbor iz nabora jezikov, ki jih sicer poučujemo tudi
kot drugi tuji jezik (francoščino, italijanščino, nemščino in
španščino).
Pouk izbirnih predmetov navadno vključuje več
projektnega dela, terenskega dela, pripravo razstav,
sodelovanje z zunanjimi institucijami, vključevanje v
mednarodne projekte itd. Tako so npr. dijaki in dijakinje
v okviru izbirnega predmeta Okoljska vzgoja kot vzgoja
in izobraževanje za trajnostni razvoj (OTR) sodelovali z
Elektroinštitutom Milan Vidmar pri spremljanju oziroma
merjenju onesnaženosti zraka z ogljikovim dioksidom,
dušikovimi oksidi, ozonom in drugimi polutanti s pomočjo
difuznih usmerjevalnikov. Vključili so se tudi v projekt
CREA, kjer so se ukvarjali s smotrno izrabo energije,
uporabo alternativnih virov energije itd. V projektu so
sodelovali s srednjimi šolami s Portugalske, Madžarske,
Nemčije, Italije in Turčije. V šolskem letu 2017/18 se je
začelo triletno sodelovanje v mednarodnem projektu
»Od zrna do življenja«.
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V 4. letniku praviloma izberete dva predmeta, ki ju
opravljate tudi na maturi. Izbirate lahko med: kemijo,
biologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo,
psihologijo in tujimi jeziki. Ti predmeti so v nižjih letnikih
obvezni za vse, v 4. letniku pa samo za tiste, ki jih
izberejo. Izjema so zgodovina in tuji jeziki, ki so v
obveznem delu predmetnika tudi v 4. letniku, vendar so
predvidene dodatne ure za tiste, ki si katerega od njih
izberejo kot izbirni maturitetni predmet.

Pouk in projektni dnevi
Pri vseh predmetih poteka pouk po prenovljenih učnih
načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin
in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri
poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih
predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka.
V vsakem letniku je vsaj nekaj dni pouka izpeljanih
v obliki projektnih dni na določeno temo (npr. Hrana in
zdravje, Posledice geografskih odkritij, Soline itd.), kjer
se povežejo vsebine iz učnih načrtov različnih
predmetov. Sestavni del takšnih dni so tudi ekskurzije.
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Obvezne izbirne vsebine
Obvezne izbirne vsebine vključujejo različne dejavnosti,
s katerimi obogatimo vsebine iz obveznega in izbirnega
dela predmetnika ter omogočimo pridobivanje znanj,
pomembnih za vsakdanje življenje. Omenimo strokovne
ekskurzije v tujino. V 1. letniku sta dve ekskurziji (ena
enodnevna in ena dvodnevna v Firence), v 2. letniku je
ena dvodnevna ekskurzija na Dunaj (glede na dogovor z
dijaki in dijakinjami ter starši lahko tudi tridnevna), v 3.
letniku je ena večdnevna ekskurzija v tujino (možne so
različne destinacije, ne nujno vsako leto enake).
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Za dijake in dijakinje organiziramo »šolo v naravi« –
spoznavni tabor za 1. letnik (v prvi polovici septembra),
tridnevno »šolo v naravi« za 2. letnik (navadno jeseni) in
prav tako tridnevno za 3. letnik v obliki naravoslovnopodjetniškega tabora. Med drugimi dejavnostmi
obveznih izbirnih vsebin so še športni dnevi, zdravstvena
vzgoja, obiski gledališča, knjižnično-informacijska
znanja, tečaj prve pomoči, lahko tudi predavanja iz
cestnoprometnih predpisov in prometne varnosti,
ekološki dnevi, različne delavnice itd.

SPLOŠNA MATURA
Gimnazijsko izobraževanje se zaključi s splošno maturo.
Ta obsega pet predmetov. Med njimi so trije obvezni:
slovenščina, matematika in tuji jezik ter dva izbirna.
Uspešno opravljena splošna matura je tudi pogoj za
univerzitetni študij. Gimnazija v Postojni je glede uspeha
svojih dijakinj in dijakov na splošni maturi vedno nad
slovenskim povprečjem.
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GIMNAZIJA V ILIRSKI BISTRICI

Šola ima prostore v prijetnem, mirnem okolju na robu
mesta in v bližini drugih izobraževalnih ustanov
(osnovna šola, glasbena šola, taborniki, radioamaterji
itd.). Ob šoli je tudi igrišče za rokomet, nogomet in
odbojko.
Gimnazija Ilirska Bistrica je v šolskem letu 2004/05
vpisala prvo generacijo dijakov/-inj, ki je uspešno
maturirala leta 2008. V šolskem letu 2017/18 obiskuje
gimnazijski program 65 dijakov in dijakinj.
Pouk poteka v običajnih in specializiranih učilnicah.
Slednje so namenjene pouku kemije, fizike, biologije,
računalništva in informatike ter umetnosti. V sodelovanju
z lokalno televizijo TV Galeja je bil v šolskem letu
2014/15 opremljen televizijski studio. Na razpolago so
moderni učni pripomočki, ki so potrebni za sodobno
poučevanje. Učilnice so opremljene z računalnikom in
projektorjem.
Športna vzgoja poteka v telovadnici bližnje Osnovne
šole Antona Žnideršiča.
Na šoli je čitalnica, kjer dijaki in dijakinje lahko v miru
berete, se učite, pišete domače in seminarske naloge.
Na voljo je tudi računalnik z neomejenim dostopom do
interneta.
Začetek pouka je ob 8. uri. Organizirani so brezplačni
avtobusni prevozi iz okoliških krajev.
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Mnenja dijakov o gimnaziji:
Nisem si želela dolgih voženj ali bivanja v dijaškem
domu, zato sem se vpisala na gimnazijo v domačem
kraju. S šolo sem zadovoljna, spoznala sem nove ljudi in
si pridobila nove prijatelje. Šolo doživljam zelo pozitivno,
všeč mi je večina profesorjev in tudi v razredu se dobro
počutim.

Gimnazija je dobra odločitev, saj ti nudi splošno znanje
in po uspešno opravljenem šolanju imaš odprte vse
možnosti za vpis na različne fakultete. Šolanje v
domačem kraju je prednost, saj se ti ni treba voziti v
druge kraje, poleg tega pa imaš tako več časa za učenje
in druge obšolske dejavnosti. Gimnazija je zahtevnejša
kot druge šole, čeprav če delaš sproti, nimaš težav. Pa
tudi profesorji so v redu in se z njimi dobro razumemo.
Mirna lokacija in majhno število dijakov sta prednosti
šole. Zaradi manjšega števila dijakov je mogoče
navezati bolj oseben stik s profesorji. Sama sem kot
veliko prednost videla tudi možnost učenja različnih tujih
jezikov. Poleg širokega spektra znanj, ki smo ga pridobili
v štirih letih šolanja, so ostali tudi lepi spomini na
ekskurzije.
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PROGRAM TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
V ILIRSKI BISTRICI
Tehnik računalništva je poklic, ki je povezan z nenehnim
razvojem sodobnih tehnologij. Potreben je v vsakem
podjetju, ki ima računalniško podprto poslovanje.
Program je primeren za fante in dekleta, ki vas zanima
tehnika in ste natančni, kreativni, vztrajni, organizirani,
sistematični, usmerjeni k rešitvam in ciljem, pripravljeni
na sodelovanje v skupini. Tehnik računalništva mora biti
pripravljen na stalno izpopolnjevanje in dopolnjevanje
znanja, kajti informacijsko-komunikacijski sistemi se
neprestano razvijajo in izpopolnjujejo.
Dijaki in dijakinje v času šolanja usvojite strokovnoteoretična in praktična znanja ter veščine, ki so
pomembne za samostojno opravljanje poklica in odpirajo
vrata v svet zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja.
Tehnik računalništva ima po končanem izobraževanju
veliko možnosti zaposlovanja. Lahko se zaposli v
industriji, obrtništvu, elektrogospodarstvu, v storitveni
dejavnosti, upravi, bančništvu, trgovini, turizmu,
zdravstvu, zavarovalništvu, transportu itd. Ker v času
šolanja pridobite tudi splošna znanja, lahko po uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju nadaljujete
šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V številne
univerzitetne programe se lahko vpišete, če poleg
poklicne mature uspešno opravite še peti predmet iz
splošne mature.
.
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Mnenja dijakov o programu:
Za to srednjo šolo sem se odločil, ker mislim, da je
tehnik računalništva »poklic prihodnosti«. Gimnazija
Ilirska Bistrica, ki izvaja tudi ta program, je sodobna šola
v koraku s časom. Predvsem pa ima ta šola tisto
najpomembnejše, kar nima vsaka – odlične profesorje in
sodobne računalniške učilnice. Kot bi rekla Tina Turner:
»Simply the best« (je enostavno najboljša).

Program tehnik računalništva sem si izbrala, ker me
zanimajo računalniki in tehnologija v povezavi z njimi.
Velika prednost je gotovo to, da je šola blizu. Če bi imela
možnost še enkrat izbrati šolo, bi gotovo izbrala enako
kot zdaj.
Za program tehnik računalništva sem se odločil zaradi
veselja do dela z računalniki in ker je to moj sanjski
poklic. Na tej šoli mi je bilo najbolj všeč ustvarjanje z
računalniki, saj smo vedno počeli kaj novega in
zanimivega. Učili smo se veliko novih stvari: od
snemanja različnih reklam, postavljanja spletnih strani
do programiranja aplikacij, tako da nam ni bilo nikoli
dolgčas. Šolo bi priporočil vsakemu, ki se rad ukvarja z
računalniki in pridobiva novo znanje.
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V program tehnik računalništva sem se vpisal, saj me je
že od nekdaj zanimalo računalništvo. Tudi starejši
prijatelji, ki so to šolo že obiskovali, so mi svetovali, naj
se vpišem, saj mi ne bo žal. Eden od razlogov za vpis je
bil tudi ta, da je šola blizu in nimam težav s prevozom,
čeprav sem iz Pivke. Na naši šoli mi je bila najbolj všeč
sproščenost med profesorji in dijaki, še posebej pri
strokovnih modulih, kjer smo se skupaj dogovorjali, kaj
bomo počeli in nato to tudi izpeljali.

Na šoli so zelo dobri pogoji za delo in izobraževanje. Dijaki in
dijakinje imate na razpolago tri računalniške učilnice, ki so
opremljene s sodobno računalniško opremo. V 2. in 3. letniku
imate dvotedensko praktično izobraževanje, ki se izvaja v
delovnih organizacijah, kjer se seznanjate z zakonitostmi
delovanja podjetja in z delovnim procesom. Mogoče je tudi
praktično usposabljanje v tujini; v šolskem letu 2017/18 gredo
dijaki na Finsko, v Španijo in v Estonijo.
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PREDMETNIK
Predmet/modul
A) Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina
Tuji jezik (angleščina)
Matematika
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Športna vzgoja
Skupaj A
B) Strokovni moduli
Informatika s teh. komuniciranjem
Uporaba IKT pri poslovanju
Izdelava električnih in komunokacijskih
inštalacij
Upravljanje s programirljivimi napravami
Vzdrževanje informacijske strojne
opreme
Vzdrževanje informacijske programske
opreme
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih
servisov
Načrtovanje in postavitev podatkovnih
baz
Oprema za multimedijsko tehniko
Upravljanje IK sistemov
Upravljanje z informacijsko programsko
opremo
Skupaj B
Skupaj A + B
C) Odprti kurikul
Matematika
Biologija z ekologijo
Poslovanje v podjetju
Poslovno komuniciranje
Računalniški praktikum
Načrtovanje in razvoj programskih
aplikacij
Računalniško oblikovanje
Skupaj C
Skupaj A + B + C
D) Interesne dejavnosti
E) Praktično usposabljanje z delom
Skupaj
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Št. ur v
štirih letih

Št. KT

476
417
383
68
102
68
68
140
70
340
2143

24
20
19
3
5
3
3
6
3
14
100

136
136
136

6
6
6

170
136

8
7

136

7

176
136

9
7

136

7

156
156
156

8
8
8

1766
3909

87
187

34
68
68
68
64
156

1
3
3
3
2
8

156
614
4523
352
152
5027

8
28
215
14
7
240

POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA
Odprti kurikul je sestavni del predmetnika, ki ga
oblikuje šola ter pri tem upošteva tudi interese in potrebe
gospodarstva v regiji. Dijaki in dijakinje tako pridobite
dodatne veščine in znanje, ki pripomorejo k večji
uspešnosti na trgu dela in zaposlovanja.
V okviru odprtega kurikula se izvajajo: biologija
z ekologijo, poslovanje v podjetju, poslovno
komuniciranje, računalniški praktikum, načrtovanje
in razvoj programskih aplikacij, računalniško
oblikovanje in matematika (dodatne ure).

Obvezni del predmetnika programa tehnik računalništva
so tudi interesne dejavnosti: športni dnevi, ogledi
gledaliških in glasbenih predstav, ogledi umetniških in
strokovnih razstav, obisk lokalne knjižnice, ogled
domačega mesta pod strokovnim vodstvom, prometna
vzgoja, ekskurzije, udeležba na sejmih s strokovnega
področja itd.
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POKLICNA MATURA
Program tehnik računalništva je štiriletni program. Za
pridobitev naziva tehnik/tehnica računalništva morate
uspešno opraviti vse obveznosti iz programa in poklicno
maturo.
Poklicna matura obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz računalništva.
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

~ 22 ~

ZAKAJ POSTATI EKONOMSKI
TEHNIK?

Program ekonomski tehnik vam bo omogočil pridobiti
splošna in strokovna znanja s področja gospodarstva in
vam tako odprl veliko možnosti za zaposlitev na različnih
delovnih mestih v proizvodnih in trgovskih podjetjih,
bankah, zavodih, javni upravi, turizmu itd.
Lahko postanete komercialisti, referenti v nabavi in
prodaji, zavarovalniški agenti, borzni posredniki, bančni
uradniki, poštni uslužbenci, uradniki v knjigovodstvu itd.
Po uspešno opravljeni poklicni maturi imate tudi številne
možnosti za nadaljevanje šolanja na različnih višjih in
visokih šolah. Z uspešno opravljenim petim predmetom
na splošni maturi so odprta vrata tudi na številne
univerzitetne programe.
Poglejmo, kaj pravijo naši nekdanji dijaki o svojem
šolanju na Šolskem centru Postojna v programu
ekonomski tehnik:
Na to šolo sem se vpisala, ker je blizu mojega doma.
Ekonomija me zelo veseli in nadaljujem šolanje v tej
smeri.
Na ekonomsko šolo sem se vpisala, ker se mi je to zdela
boljša izbira kot gimnazija. Po končanem šolanju imam
poklic, lahko pa tudi nadaljujem šolanje na visokošolski
stopnji. V času šolanja sem si pridobila veliko novih
prijateljev.
Zakaj sem se vpisala na ekonomsko šolo na ŠC
Postojna? Ker je šola blizu mojega doma; ker so mi tako
svetovali prijatelji in ker me to področje zanima.
Profesorji so bili do dijakov spoštljivi in prijazni. Spoznala
sem veliko novih prijateljev. Če bi se ponovno odločala,
bi izbrala isto srednjo šolo.
Poleg šole sem se ukvarjal tudi s športom. Na šoli so mi
dodelili status dijaka z določenimi ugodnostmi, tako sem
lahko brez večjih težav usklajeval šolo in šport.
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PREDMETNIK
Predmeti

1.

2.

3.

4.

Skupaj

KT

A) Splošnoizobraže-valni predmeti
Slovenščina

4

3

3

4

476

24

Matematika

3

3

3

2

375

19

Tuji jezik I

3

3

3

3

408

20

Umetnost

2

70

3

Zgodovina

2

104

5

Geografija

2

70

3

68

3

66

3

1

2

Sociologija

2

Psihologija
Kemija

2

1

104

5

Biologija

2

1

104

5

Športna vzgoja

3

3

2

341

14

Tuji jezik II

2

2

2

206

10

Skupaj A

25

17

15

13

2392

114

2

2

3

237

12

272

14

236

12

339

19

136

6

139

6

3

99

5

2

B) Strokovni moduli
Poslovni projekti –
obvezni
Poslovanje podjetij –
obvezni
Ekonomika poslovanja –
obvezni

4

4

3

2
3

Sodobno gospodarstvo
– obvezni

2

2

Komercialno poslovanje
– izbirni

3

1

Materialno knjigovodstvo
– izbirni

2

4

Finančno knjigovodstvo
– izbirni
Skupaj B

7

12

13

11

1458

73

Skupaj A+B

32

29

28

24

3850

187
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C) Odprti kurikul (oblikovan v skladu z interesi
gospodarstva naše regije)
Osnove dela
s preglednicami

1

35

2

34

2

Poslovni bonton

1

Poslovno komuniciranje

2

1

102

4

Bančne storitve

1

1

68

3

3

102

5

Turistične destinacije
in animacija
Finančni trgi in institucije

2

66

3

Gospodarska
matematika

2

66

3

Poslovno
sporazumevanje v
drugem tujem jeziku

2

66

3

Aktualne gospodarske
teme

2

66

3

Skupaj C

1

4

5

8

578

29

Skupaj A+B+C

33

33

33

32

4455

216

d) Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

72

80

152

6

33

33

e) Praktično
usposabljanje z delom

236+4

Skupaj ur
(tedensko, letno št. ur)

33

33

4959
(POM)
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POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA
Pri izvajanju programa se lahko pohvalimo s kar nekaj
posebnostmi. Tako lahko kot drugi tuji jezik izberete
italijanščino ali nemščino.
Posebnost je tudi odprti kurikul. To je del predmetnika,
ki ga šola oblikuje sama. Pri tem upošteva tudi interese
gospodarstva v regiji. Tako smo oblikovali predmetnik, ki
dijakom omogoča razvijanje splošnih in posebnih
strokovnih
kompetenc.
Poudarjamo
vestnost,
natančnost, komunikativnost, delavnost itd.
V okviru odprtega kurikula izvajamo:

Poslovno komuniciranje
Učimo se uspešnega in učinkovitega komuniciranja v
različnih okoliščinah poslovnega življenja (poslovni
razgovori, delovni sestanki itd.). Že prej se naučimo
slepega desetprstnega tipkanja in tako se pri pisni
komunikaciji
ukvarjamo
s pravilnim
oblikovanjem
različnih poslovnih dokumentov: prošenj, vabil, reklam
itd.
Poslovni bonton
Osvojimo pravila obnašanja v različnih okoliščinah
vsakdanjega in poslovnega življenja, spoznamo tudi
področja državnega in mednarodnega protokola.
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Turistične destinacije in animacije
Naučimo se osnovnih zakonitosti turizma, ta znanja
podkrepimo še z ekonomskimi vidiki. Pridobljeno znanje
združimo v samostojni nalogi kot lastnem turističnem
proizvodu.

Osnove dela s preglednicami
Pridobivamo znanje s področja informatike in
računalništva, učimo se uporabe različnih programskih
orodij.
Finančni trgi in finančne institucije
Seznanimo se s funkcijami finančnih trgov in finančnih
posrednikov. Spoznamo finančne institucije in njihove
naloge. Obiščemo vsaj eno finančno institucijo.
Gospodarska matematika
V okviru tega modula povezujemo znanja, pridobljena pri
matematiki in ekonomskih predmetih ter splošna znanja.
Poslovno sporazumevanje v drugem tujem jeziku
Na praktičnih primerih se učimo
sporazumevanja v italijanščini ali nemščini.

poslovnega

Aktualne gospodarske teme
Analiziramo aktualne gospodarske članke, spletne
časopise,
računovodska
poročila,
gospodarska
dogajanja doma in po svetu, uspešnost poslovanja
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različnih gospodarskih družb itd. Vse to povezujemo s
snovjo pri drugih strokovnih predmetih oziroma modulih.
Učno podjetje
Učno podjetje je del pouka, v okviru katerega pridobimo
praktične izkušnje o tem, kako deluje podjetje.
Opravljanje prakse v tujini
Dijaki in dijakinje lahko opravljajo prakso v tujini.
Delovna praksa je sicer obvezni del programa srednjih
strokovnih šol in jo lahko opravijo tudi v domačih
podjetjih in drugih ustanovah. Praksa v tujini je doslej
trajala tri tedne, v njenem okviru imajo tudi jezikovni
tečaj. Opravljeno prakso potrjujemo z Europass
dokumentom o mobilnosti, za učenje tujega jezika pa
pridobijo certifikat. Dijaki in dijakinje programa
ekonomski tehnik odhajajo v šolskem letu 2017/18 na
prakso v Nemčijo, Španijo, Estonijo in v Turčijo.
Poglejmo nekaj izjav dijakov in dijakinj, ki so se
prakse v tujini že udeležili:
Ko postane malce dolgčas, se odpraviš v tujino.
Pohajkovati, nabirati znanje in izkušnje. Si lahko
predstavljaš še kaj boljšega? Prijetno s koristnim – učiš
se jezika, tuje kulture; spoznavaš navade in običaje;
odlično ješ; spoznaš drugačno delovno okolje in še
nekdo ti plača, da počneš vse to.
Neprecenljivo! Za tri tedne stran od staršev, šole in
učiteljev – preprosto moraš ITI!
Interesne dejavnosti
Predmetnik sestavljajo tudi interesne dejavnosti: obiski
kulturnih prireditev in sejmov, delavnice, projektni in
športni dnevi, strokovne ekskurzije po Sloveniji in v
tujino, podjetniški tabor itd. Interesne dejavnosti
prispevajo k razširjanju in poglabljanju splošnega in
strokovnega znanja.
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POKLICNA MATURA
Izobraževalni program traja 4 leta. Po uspešno
zaključenem 4. letniku je treba opraviti še poklicno
maturo.
Poklicna matura obsega:
-

pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oziroma storitev in zagovor.
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ZAKAJ POSTATI STROJNI TEHNIK?

Strokovno področje strojnega tehnika je zelo široko:
vključuje proizvodna dela z višjo zahtevnostjo, delo na
CNC strojih, programiranje CNC obdelave, zahtevnejše
montaže, pripravo tehnologije, nadzor kakovosti,
izvajanje meritev, vodenje skupine itd. Znanje strojnega
tehnika omogoča tudi nadaljevanje študija na višjih in
visokih strokovnih šolah, pa tudi na univerzitetni študij je
mogoče priti z opravljenim petim predmetom iz splošne

mature. Program zagotavlja stik s pomembnim
področjem sodobnega sveta – energetiko. Dijaki se z njo
srečujete v vseh štirih letih šolanja, spoznavate njene
zakonitosti, ki veljajo tako v domačem stanovanju kot v
velikih energetskih sistemih. Izbira programa strojni
tehnik odpira mnoga vrata za samostojno strokovno delo
in napredek.
Mnenja nekdanjih dijakov o šolanju v programu
strojni tehnik na ŠC Postojna:
Pouk na ŠC Postojna je bil zelo zanimiv. Učne ure so
minevale hitro, ker je bila obravnavana snov zanimiva in
dobro predstavljena s strani profesorjev. Vsakemu, ki
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želi veliko znati in pri pridobivanju tega znanja uživati,
predlagam Srednjo šolo na ŠC Postojna.
V strojništvu ni veliko »piflarije«, potrebno je snov
razumeti. Poleg teoretičnega pouka imamo tudi praktični
pouk na šoli in delovno prakso pri delodajalcih. Najtežji
je prvi letnik – zaradi prilagajanja novemu okolju in
učnemu sistemu. Strojna šola je »zakon«, tudi zaradi
punc in malice.
Na strojno šolo sem se vpisal, ker me je tehnika
oziroma strojništvo vedno zanimalo. Všeč so mi bile

ekskurzije, pa tudi malica in dobri sošolci. Šolanje
nadaljujem na področju strojništva.
Na strojno šolo na ŠC Postojna sem se vpisal, ker je ta
šola v bližini mojega doma. Na šoli mi je bilo všeč več
stvari: lahko sem si najel garderobno omarico, kjer sem
shranjeval opremo za športno vzgojo in nekatere šolske
pripomočke, na šoli so klub, ki nam je služil kot
okrepčevalnica, velika telovadnica in sejna dvorana.
Šola je velika in prostorna in čeprav nas je bilo veliko, ni
bilo težko najti mirnega kotička zase.
Na šoli je bilo dobro vzdušje. Doživel sem veliko lepih
trenutkov. Šola je urejena in ponuja dobre pogoje za
izobraževanje. V štirih letih šolanja sem se naučil veliko
novih stvari, tako praktičnih kot teoretičnih, ki mi koristijo pri
nadaljnjem izobraževanju.

~ 31 ~

PREDMETNIK
Oznaka

Programske enote

Obvezno
Izbirno

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina
P1
Obvezno
Matematika
P2
Obvezno
Tuji jezik
P3
Obvezno
Umetnost
P4
Obvezno
Zgodovina
P5
Obvezno
Geografija
P6
Izbirno
Sociologija
P7
Izbirno
Psihologija
P8
Izbirno
Fizika
P9
Obvezno
Kemija
P10
Obvezno
Športna vzgoja
P11
Obvezno
Skupaj A
B – Strokovni moduli
Tehniško komuniciranje Obvezno
M1
Načrtovanje konstrukcij
M2
Obvezno
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16

Poslovanje in
organizacija
Učinkovita raba energije
Lastnosti materialov,
primarno oblikovanje in
preoblikovanje
Delovanje krmilnih in
električnih komponent
Obdelava gradiv
Spajanje gradiv in
toplotna obdelava
Prostorsko modeliranje
in priprava
dokumentacije
Računalniško podprte
tehnologije
Orodja in naprave za
množično proizvodnjo
Načrtovanje proizvodnih
procesov v strojništvu
Avtomatizacija in
robotika
Energetski sistemi
Načrtovanje stavbnih
instalacij
Proizvodnja in
distribucija energije v
strojništvu

Skupno Število
število ur kred. točk

487
383
417
68
102
68
68
68
140
70
340
2143

24
19
20
3
5
3
3
3
6
3
14
100

140
140

7
7

Obvezno

70

3

Obvezno

140

7

Obvezno

70

3

Obvezno

140

7

Obvezno

140

7

Obvezno

105

5

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

Izbirno

158

8

1577

78

Skupaj B
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Od tega za praktično izobraževanje v šoli:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

454

15

304

14

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

595

30

Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom
pri delodajalcu
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POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA NA
ŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA
Šola je vpeta v prostor, kjer deluje. Tako starši kot učitelji
in dijaki imamo stike s podjetji, v katerih bi bodoči mladi
strojniki želeli v prihodnosti iskati stalno zaposlitev. Pri
oblikovanju odprtega kurikula smo uskladili zahteve
gospodarstva in naše možnosti ter izbrali naslednja
področja: konstruiranje izdelkov z mehaniko in
snovanjem, tehnologijo in načrtovanje procesov.

V programu so tudi interesne dejavnosti. Izvajamo
športne in kulturne dejavnosti, pripravo na vozniški izpit,
ekskurzije po Sloveniji in v tujino (BMW, AUDI, tehniški
muzej München, Beograd itd.), usposabljamo za varno
delo in zdravo življenje. Precej dijakov je aktivnih v
krožkih na šoli in v društvih zunaj nje.
Dijaki, ki si želijo razširiti svoje znanje jezikov, imajo
možnost obiskovanja pouka nemščine na začetni
stopnji v 1. In 2. letniku ter nadaljevalni v 3. In 4. letniku.
Ponudba nemščine je povezana z njeno uporabnostjo na
področju strojništva.
Sodelujemo v projektu izmenjave dijakov pri praktičnem
izobraževanju v tujini; v šolskem letu 2017/18 dijaki
odhajajo v Nemčijo, Španijo, Estonijo in v Turčijo.
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POKLICNA MATURA
Šolanje se po 4 letih zaključi s poklicno maturo, ki
vključuje:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz strojništva,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
Poklicna matura omogoča nadaljevanje študija na višjih
in visokih strokovnih šolah, z opravljenim petim
predmetom splošne mature pa tudi študij na univerzitetni
ravni.
Kar nekaj naših dijakov je bilo doslej zelo uspešnih ne
samo v času šolanja, ko so posegali po prvih mestih na
mednarodnih tekmovanjih s področja strojništva, ampak
tudi v nadaljevanju šolanja. Nekateri so prišli do
doktorata s področja strojništva in postali priznani
strokovnjaki.
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ZAKAJ POSTATI
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR?

V modernih podjetjih je ročne obdelave čedalje manj.
Ročne spretnosti pri obdelavi kovin pa so zelo
pomembne pri servisiranju, vzdrževanju in proizvodnji.
Program oblikovalec kovin – orodjar omogoča vstop
v svet obdelave materialov; daje osnovna znanja
o različnih tehnoloških postopkih, tudi CNC obdelavi, in
zagotavlja osnovna znanja o sestavljanju in vzdrževanju
orodij, saj je potrebno orodje na koncu ročno sestaviti,
izvesti korekture in ga oživeti v tehnološkem procesu.
Dijaki se srečajo z vsem naštetim pri praktičnem pouku
v šolskih delavnicah in v izbranih ustreznih podjetjih.
Praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu
zajemata dobršen del programa. S poklicem oblikovalca
kovin – orodjarja je zaposlitev dokaj lahko dobiti, pa tudi
nadaljevanje izobraževanja je možno, tako v programu
PTI kot naprej na višjih in visokih strokovnih šolah, če so
rezultati učenja dovolj dobri.
Tako kot dijaki in dijakinje srednjega strokovnega
izobraževanja (ekonomski in strojni tehniki ter tehniki
računalništva) imajo tudi dijaki iz programa oblikovalec
kovin – orodjar možnost opravljanja praktičnega
usposabljanja v tujini. V šolskem letu 2017/18 jih enako
kot leto prej nekaj odhaja na Finsko.
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Mnenja nekdanjih dijakov o programu oblikovalec
kovin – orodjar:
Na ŠC Postojna sem se počutil zelo dobro. Program se
mi je zdel zanimiv, ker je bilo veliko praktičnega dela.
Mogoče se je bilo veliko naučiti, tako teorije kot prakse.
Ta program mi je bil zelo všeč, saj ni tako zahteven in
ima veliko praktičnega pouka. Urnik ni zapleten,
profesorji zelo dobro poučujejo.

Program niti ni zahteven, zato ga je mogoče z malo
sprotnega dela končati s pozitivno oceno na koncu
šolskega leta. V tem programu mi je bilo še posebej
všeč, ker smo že v 1. letniku imeli en mesec praktičnega
dela pri delodajalcu.
Življenje in delo na ŠC Postojna sta bila zelo zanimiva in
lepa – precej drugačna, kot sem si sprva predstavljal. V
šoli mi je čas hitro mineval. Menim, da sem se veliko
naučil.
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PREDMETNIK
Ozn.

Obvezno/
izbirno

Programske enote

A – Splošno izobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
Obvezno
P2
Matematika
Obvezno
P3
Angleščina
Obvezno
P4
Umetnost
Obvezno
P5
Družboslovje
Obvezno
P6
Naravoslovje
Obvezno
P7
Športna vzgoja
Obvezno
Skupaj A
B – Strokovni moduli
Tehniško komuniciranje v
M1
Obvezno
poklicu
Materiali in obdelave v
M2
Obvezno
poklicu
M3
Elementi konstrukcij
Obvezno
M4
Organizacija in poslovanje Obvezno
Osnove oblikovanja
M5
Obvezno
materialov
M6
CNC programiranje
Obvezno
Avtomatizacija strojev in
M7
Obvezno
naprav
M8
Oblikovanje materialov
Izbirno
M9
Posebne obdelave
Izbirno
Orodja in priprave za
M10
Izbirno
množično proizvodnjo
Sestavljanje in
M11
Izbirno
preizkušanje orodij
Skupaj B
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

Skupno
štev. ur

Število
kr. točk

213
213
164
33
132
132
164
1051

12
12
9
2
6
6
7
54

99

4

66

3

66
66

3
3

99

5

99

5

99

5

235
235

12
12

235

12

235

12

1064

52

655

30

912

40

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

591

26

Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z
delom pri delodajalcu
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POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA NA
ŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA
Tudi srednja poklicna šola je močno povezana s podjetji,
ki delujejo v naši okolici. Povpraševanje po dobrih
orodjarjih je veliko. Podjetja nas tudi obveščajo, katera
znanja najbolj pogrešajo pri dijakih. Iz teh informacij je
sledila odločitev za izvajanje vsebin odprtega kurikula
s področja tehnologije, varjenja ter vzdrževanja
strojev in naprav.

Program vključuje tudi interesne dejavnosti: športne in
kulturne dejavnosti, svetovanje dijakom, kako naj se
učijo, strokovne sejme in ekskurzije po Sloveniji in
v tujino (BMW, AUDI, tehniški muzej München itd.),
usposabljanje za varno delo in zdravo življenje itd.
Večina dijakov po zaključku srednje poklicne šole
z uspešno opravljenim zaključnim izpitom nadaljuje
izobraževanje v programu strojni tehnik – poklicno
tehniško izobraževanje (PTI). Vsem, ki se odločijo za to
pot, svetujemo nekoliko več učenja, saj je prehod na
program PTI kar zahteven.
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ZAKAJ POSTATI AVTOSERVISER?

Ali je v vašem domačem okolju kdo, ki ni še nikoli videl
avtomobila? Seveda ne! Bodoči avtoserviserji pa boste
"gledali avtomobilom tudi pod kožo". Ta poklic je
primeren za fante in dekleta, ki uživate v tehniki. Četudi
kasneje nadaljujete študij ali zamenjate področje dela,
ljubezni do avtomobilov in podobne tehnike nikoli ne
izgubite. Poklic avtoserviserja omogoča samostojno delo
pri vzdrževanju avtomobila, od karoserije in podvozja do
motorja in električnih sistemov. Dijaki spoznate različne
podrobnosti vzdrževanja in nege avtomobilov pri
praktičnem pouku v šoli in v avtoservisnih delavnicah.

Mnenja nekdanjih dijakov o programu avtoserviser:
Delo na ŠC Postojna sem doživljal pozitivno. Naučil sem
se veliko novega. V šoli so me lepo sprejeli; dobil sem
veliko novih prijateljev. Osebno priporočam vpis v ta
program.
S programom avtoserviser sem bil zadovoljen. Če se
vsaj malo učiš, je program lahek.
Na ŠC Postojna mi je bilo zelo všeč. Profesorji so v redu
in prijazni. Še posebej mi je bila všeč prehrana in
razporeditev šolskih ur v urniku.
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PREDMETNIK
Ozn. Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3
Tuji jezik
P4
Umetnost
P5
Naravoslovje
P6
Družboslovje
P7
Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Tehniško komuniciranje v poklicu
M2
Materiali in obdelave v poklicu
M3
Elementi konstrukcij
M4
Organizacija in poslovanje
M5
Osnove motornih vozil
M6
Električni sistemi na vozilu
M7
Podvozja in prenosne naprave
M8
Pogonski motorji
M9
Diagnostika
Skupaj B
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom
pri delodajalcu
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

Skupno
število ur

Število
kred. točk

213
213
164
33
132
132
164
1051

12
12
9
2
6
6
7
54

99
66
66
66
124
134
198
198
134
1085

4
3
3
3
6
7
10
10
7
53

660

30

912

37

160

7

588

27

POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA NA
ŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA
V odprti kurikul smo, glede na napredek v avtomobilski
industriji, uvrstili področja sodobnih naprav v vozilih in
vpogled v druga vozila. Delo avtoserviserja je pogosto
povezano z iskanjem napak na vozilih, iskanjem že
znanih rešitev, posvetovanji s kolegi, predvsem pa
z nenehnim spremljanjem novosti. Tako je potrebno
poznati tudi jezik naroda, od koder prihajajo avtomobili.
Za potrebe avtoserviserjev je največ dostopnih informacij
v nemškem in angleškem jeziku, zato se dijaki srečate
z obema jezikoma. Drugi tuji jezik je nemščina, ki se je
učite v 2. in 3. letniku.
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Praktični pouk opravljate v šolskih delavnicah,
praktično usposabljanje z delom pa v servisnih
delavnicah, kjer vas sprejmejo odprtih rok, saj je potreb
po dobrih avtoserviserjih veliko.
Tudi avtoserviserji imajo enako kot drugi dijaki srednjega
strokovnega in poklicnega izobraževanja (orodjarji)
možnost opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini. V
šolskem letu 2017/18 jih nekaj odhaja v Nemčijo in
Španijo.
Interesne dejavnosti so podobne kot v drugih
programih: športne in kulturne dejavnosti, svetovanje
glede načinov učenja, strokovni sejmi in ekskurzije po
Sloveniji in tudi v tujino (BMW, AUDI, tehniški muzej
München itd.), usposabljanje za varno delo in zdravo
življenje itd.
Večina dijakov po zaključku srednje poklicne šole
z uspešno opravljenim zaključnim izpitom nadaljuje
izobraževanje v programu strojni tehnik – poklicno
tehniško izobraževanje (PTI). Vsem, ki se odločite za to
pot, svetujemo nekoliko več truda pri učenju, saj je
prehod na program PTI kar zahteven.
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ZAKAJ V PROGRAM POMOČNIK
V TEHNOLOŠKIH PROCESIH?

Na šoli izvajamo tudi program nižjega poklicnega
izobraževanja. Ta daje izobrazbo, ki je na ravni osnovne
šole, zagotavlja pa nekaj osnovnih znanj s področja
strojništva. Po zaključku dvoletnega šolanja je možno
nadaljevati s šolanjem na srednji šoli ali pa se zaposliti
kot pomožni delavec.
PREDMETNIK
Skupno
število
ur

Število
kreditnih
točk

A – Splošno izobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3
Družboslovje in naravoslovje
P4
Športna vzgoja
Skupaj A

155
168
248
124
695

9
9
12
5
34

B – Strokovni moduli
M1
Tehniško sporazumevanje
M2
Rokovanje s stroji in napravami
M3
Vzdrževanje strojev in naprav
Skupaj B

147
363
470
980

8
18
24
50

Ozn.

Programske enote

Od tega minimalno izobraževanja v šoli:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum
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700

37

152

7

96

4

437

24

POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA NA
ŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA
V predmetniku je precejšen delež praktičnega pouka –
kar dve tretjini vseh šolskih obveznosti. Dijaki greste v
drugem letniku za štiri tedne v podjetja.
Vsebine odprtega kurikula vključujejo tehnologijo
obdelave
kovin,
varjenje
in
preoblikovanje.
Izobraževanje se konča z zaključnim izpitom, kjer
predstavite zaključno delo (izdelek ali storitev). Po
zaključku se lahko zaposlite ali se vpišete v izbrani
srednješolski, običajno poklicni program.
V programu so tudi interesne dejavnosti. Izvajamo
športne in kulturne dejavnosti, svetujemo, kako se učiti,
obiščete strokovne sejme ter greste na ekskurzije po
Sloveniji, usposabljamo vas za varno delo in zdravo
življenje ter spodbujamo spremljanje lastnega napredka.
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ZAKAJ V PROGRAM
STROJNI TEHNIK PTI?

Poklicno izobraževanje je za marsikaterega dijaka
spoznavanje praktičnega dela stroke, za katero se je
navdušil. Srednja poklicna šola pa ne zagotavlja dovolj
teoretičnih znanj, da bi lahko sledili hitremu razvoju na
področju tehnike. Premalo jih je tudi za samostojno
reševanje nalog s področja načrtovanja proizvodov in
postopkov. To omogoča srednja tehniška šola in višje
izobraževalne ravni.

Dijaki, ki želijo nadgraditi svoje znanje v omenjeni smeri,
nadaljujejo šolanje v programu strojni tehnik – PTI. Vanj
se vpisujejo dijaki s predhodno izobrazbo avtoserviser in
oblikovalec kovin – orodjar, program pa je bolj
orodjarsko naravnan. Kot nadgradnjo avtoserviserskih
znanj smo vključili modul diagnostika, ki dijakom
omogoči vpogled v delo s testerji; nekaterim predstavlja
osvežitev in nadgradnjo že znanega, drugi pa razširijo
svoja znanja na področju tehnike in avtomobilizma.
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PREDMETNIK
Skupno
št. ur

Število
kr. točk

276
206
276
30
40
40
40
40
40
40
60
150
2143

13
10
13
2
2
2
2
2
2
2
3
7
100

136
66
136
136

6
3
7
7

140

8

140
1577

8
78

205

12

76

3

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

96

4

E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

249

Ozn.

Programske enote

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3
Tuji jezik
P4
Umetnost
P5
Zgodovina
P6
Geografija
P7
Sociologija
P9
Fizika
P10 Kemija
P11 Biologija
P12 Informatika
P13 Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Načrtovanje konstrukcij
M2
Poslovanje in organizacija
M3
Učinkovita raba energije
M4
Obdelava gradiv
Prostorsko modeliranje in priprava
M5
dokumentacije
M6
Računalniško podprte tehnologije
Skupaj B

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č - Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu
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10

POSEBNOSTI IZVAJANJA PROGRAMA NA
ŠOLSKEM CENTRU POSTOJNA
Že omenjeno področje diagnostike je protiutež dokaj
splošno strojniško in orodjarsko usmerjenemu programu.
Poleg obveznih vsebin smo predvideli izvajanje modulov
s področja avtomatizacije, orodjarstva, obnovljivih
virov energije in mehanike. S tem pripravimo dijake
tudi na uspešen zaključek šolanja s poklicno maturo.
V programu je nekaj ur namenjenih interesnim
dejavnostim: športnim in kulturnim dejavnostim,
strokovnim sejmom in ekskurzijam po Sloveniji,
informativnim dnevom in predstavitvam poklicev.
Po zaključku dvoletnega šolanja je možno nadaljevati
s šolanjem na višjih ali visokih strokovnih šolah ali pa se
zaposliti kot strojni tehnik z veliko praktičnih veščin, ki so
bile osvojene na poklicni stopnji.
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DOSEŽKI NAŠIH
DIJAKINJ IN DIJAKOV
Naši dijaki in dijakinje so uspešni pri rednem oziroma
obveznem šolskem delu. To dokazujejo tudi rezultati
splošne (gimnazija) in poklicne mature (strokovne
šole).
Delež gimnazijk in gimnazijcev, ki uspešno opravijo
splošno maturo, je vsa leta nad slovenskim povprečjem.
Skoraj vsako leto je kdo od njih tudi med tistimi nekaj
dijaki in dijakinjami v Sloveniji, ki pri posameznem
maturitetnem predmetu, obveznem ali izbirnem,
dosežejo največ točk. Vsako leto imamo več zlatih
maturantk in maturantov. To so tisti, ki na splošni
maturi zberejo 30 in več točk (največje število možnih
točk je 34). Lahko bi rekli, da gre za »super« odlične
dijakinje in dijake, ki dobijo tudi posebno maturitetno
spričevalo s pohvalo.

Dijakinje in dijaki iz programov ekonomski in strojni
tehnik ter tehnik računalništva so uspešni pri poklicni
maturi. Delež tistih, ki jo opravijo uspešno, je nad
slovenskim povprečjem. Tudi med njimi je vsako leto
nekaj zlatih maturantk in maturantov, torej takih, ki
zberejo vse ali skoraj vse možne točke (največje število
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možnih točk je 23). Na poklicni maturi 2017 je vse
možne točke zbrala Angie Logar, ekonomska tehnica.
Naši dijaki in dijakinje niso uspešni samo pri rednem
šolskem delu. Mnogi med njimi sodelujejo na različnih
tekmovanjih z različnih področij in pri tem dosegajo
vidne uspehe.

Dijakinje in dijaki se posamično ali v skupini lotevajo
raziskovalnih nalog. Tekmujejo iz logike in
matematike, kjer velikokrat dobijo zlata in srebrna
priznanja na državni ravni. Že dolga leta se udeležujejo
tekmovanj za Cankarjevo priznanje, s katerih se
vračajo z zlatimi, srebrnimi in bronastimi priznanji.
Priznanja dobivajo tudi na državnih tekmovanjih iz
biologije
in
kemije.
Redno
se
udeležujejo
srednješolskega tekmovanja zgodovinarjev, kjer so
prav tako uspešni. Tudi tuji jeziki jim ne delajo težav.
Mnogi so uspešni na tekmovanjih iz angleščine,
španščine, francoščine, italijanščine in nemščine. V
preteklih letih so dobivali zlata priznanja na državnih
tekmovanjih iz geografije in se uvrščali na mednarodno
geografsko olimpiado. Leta 2015 je naša dijakinja na tej
olimpiadi (potekala je v Rusiji) dobila bronasto medaljo.
Ustvarjalni in uspešni so na natečajih "Evropa v šoli",
srednješolskih natečajih iz pisanja haikujev ipd.
Naši dijaki in dijakinje so uspešni tudi na strokovnih
področjih. Zlata priznanja dobivajo na državnih
tekmovanjih
iz
gospodarskega
poslovanja,
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ekonomije in računovodstva ter iz strokovnih
predmetov s področja strojništva.
Predvsem tehniki računalništva se udeležujejo
računalniško-informacijskih, video in foto natečajev,
natečajev izdelave spletnih aplikacij, tekmovanj v
programiranju in robotiki, vseslovenske videokonference
SirIKT itd.
Šola vsako leto na prireditvi MLADI UPI pohvali in
nagradi vse tiste dijake in dijakinje, ki so se še posebej
izkazali na državnih tekmovanjih.
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PROJEKTI NA ŠOLI

Šola se s sodelovanjem v različnih projektih povezuje z
različnimi partnerji in omogoča mladim, da se izkažejo
na več področjih.
Že od leta 2009 aktivno sodelujemo v različnih
mednarodnih projektih. Vsako šolsko leto izvajamo
projekte, ki so namenjeni:
- splošnemu izobraževanju (gimnaziji)
- strokovnemu in poklicnemu usposabljanju dijakov in
- izpopolnjevanju znanja in kompetenc učiteljev.
Različni projekti so združeni pod imenom Erasmus+.
V šolskem letu 2017/18 smo začeli s sodelovanjem v
projektu »Od zrna do življenja«, ki je namenjen dijakom
in dijakinjam gimnazije. Projekt bo trajal tri leta. V njem
dijaki in dijakinje gimnazije sodelujejo s sovrstniki iz
Španije. Poleg jezikovnih znanj (angleščine in
španščine) bodo razvijali znanje na področju
naravoslovnih vsebin, slednje pa bodo predstavljali z
uporabo različnih spletnih orodij. Ključni cilji projekta so:
-

razvijanje splošnih komeptenc (naravoslovje;
informacijsko-komunikacijska tehnologija: uporaba
različnih orodij za pripravo gradiv, video predstavitev
in razvoj enostavnih aplikacij; podjetništvo),

-

razvijanje multidisciplinarnosti (projektnega načina
razmišljanja),

-

zgodnje spoznavanje z možnostjo zaposlovanja

-

razvijanje in spodbujanje kritičnega mišljenja.
širjenje znanja tujih jezikov za splošno in strokovno
uporabo (angleščina in španščina),

Delo poteka v šolskih učilnicah, na varni spletni platformi
e-Twinning, v mednarodnem okolju (Španija), v zunanjih
institucijah (laboratoriji in raziskovalne ustanove) in na
terenu.
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Dijakom in dijakinjam srednjih strokovnih in poklicnih
programov
omogočamo opravljanje
praktičnega
usposabljanja v tujini. Izvaja se v različnih evropskih
državah, na različnih učnih področjih in traja tri do štiri
tedne. Verjamemo, da zgodnje delovne izkušnje na tujih
tleh predstavljajo izjemno priložnost za razvoj
posameznika/ce tako strokovno kot na splošno v
življenju. Dijaki in dijakinje, ki tovrstno izkušnjo doživijo,
veljajo kot zelo fleksibilni, odprti in samostojni, kar je ob
vstopu na trg dela izjemnega pomena. Življenje in delo v
tujini, s polno mero lastne odgovornosti, prepletenostjo
različnih kultur in tujega jezika, nudita širši pogled na
svet.
Pomemben gradnik dijaških uspehov in razvoja
posameznika so učitelj/ice. Brez njihovega uspešnega
vključevanja v širši evropski prostor ni uspešnega
vključevanja dijakov/inj.
V mednarodno okolje se
vključujejo na več načinov:
-

z izobraževanjem in usposabljanjem s ciljno
tematiko,
s poučevanjem in sodelovanjem pri pouku,
z vodenjem mednarodnih aktivnosti za
dijake/inje s ciljno in zaključno oblikovano učno
vsebino.

Pri vključevanju dijakov/inj in učiteljev/ic v mednarodni
prostor smo osredotočeni na pridobivanje splošnih,
uporabnih, praktičnih in strokovnih znanj. Prepoznani
smo kot šola, ki vsebine razvija celostno in kakovostno.
Prejeli smo najvišje nacionalne nagrade na področju
projektnih aktivnosti:
-

Jabolko kakovosti 2016,
Jabolko kakovosti 2017,
Zlati kabel 2017,

-

evropsko nagrado: evropski znak kakovosti
(eTwinnning).

Izjemno ponosni smo na VET listino kakovosti, ki nam
do leta 2021 daje garancijo financiranja.
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Mednarodne projekte smiselno dopolnjujemo s projekti
nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Tako sodelujemo
v projektih Zdrava šola, v projektu razvijanja
naravoslovno-matematične
pismenosti
(v
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo),
v projektu Slovenščina na dlani (v sodelovanju z
Univerzo v Mariboru) itd..
Tako v Postojni kot v Ilirski Bistrici sodelujemo v
evropskem
projektu
Simbioz@
z
delavnicami
računalniškega opismenjevanja starejših, s čimer
krepimo medgeneracijsko solidarnost.
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OBŠOLSKE DEJAVNOSTI

Naša šola poleg izobraževanja ponuja dijakom in
dijakinjam številne obšolske aktivnosti.
Zelo aktivna je likovna delavnica, kjer se lahko
preizkusite v različnih slikarskih tehnikah: slikanju z
oljem, akrilom, pastelom itd. Slikate na platna, les;
ustvarjate v preprostih grafičnih tehnikah; iščete ideje za
praktične izdelke, ki bi jih lahko izdelali dijaki strojne šole
v delavnicah in ustvarjate fotografske utrinke, ki so na
ogled na razstavah.

V naravoslovnem krožku se lahko ukvarjate z
dejavnostmi, ki vas trenutno zanimajo: delanjem
pripravkov iz zelišč, zanimivimi kemijskimi poskusi,
obiskom naravoslovnih fakultet v Ljubljani in v Novi
Gorici, kjer vam predstavijo delo v tamkajšnjih
laboratorijih itd.
Sodelujete lahko pri nastajanju šolskega glasila Špice.
Tako razvijate miselno in oblikovno kreativnost;
uresničujete svoje ideje; se učite vzpostaviti stike in gojiti
odnose ne le s sodelavci uredniškega odbora in
dopisniki, pač pa tudi z zunanjimi partnerji in
institucijami, ki so pripravljene nuditi materialno pomoč.
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V bralnem klubu aktivno sodelujejo dijaki in dijakinje iz
Postojne in Ilirske Bistrice. Na začetku izberejo teme
oziroma literarna dela za posamezna srečanja, na
katerih se pogovarjajo o prebranih delih iz različnih
literarnoteoretičnih vidikov in izražajo svoje mnenje o
njih. Tako spoznavajo novosti na področju trivialne in
klasične literature.
Dijaki in dijakinje z igralskimi sposobnostmi sodelujejo v
dramskem krožku, kjer uprizarjajo svoja avtorska
besedila, ki nastajajo na njihovo željo in po njihovih
idejah.
Udeleženci dramskega krožka sodelujejo na novoletni
prireditvi, na prireditvi ob kulturnem prazniku in na
Mladih upih. Predstave pripravijo tako za dijake in
dijakinje Šolskega centra kot tudi za osnovnošolce in
osnovnošolke ter širšo publiko. V preteklih letih so pod
vodstvom profesorice Katje Koren Valenčič in kasneje
tudi Eve Kristan ter v sodelovanju s šolskim orkestrom
Big bend pripravili več odmevnih predstav (musicalov).
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Šola organizira gledališki abonma, ki vsako šolsko leto
vključuje ogled štirih dramskih del. Dijaki so z
gledališkim abonmajem zadovoljni, saj spoznavajo
različne umetniške zvrsti in gledališke hiše. Šola glede
na zanimanje dijakov in dijakinj organizira tudi filmski
abonma.
Na šoli že vrsto let izvajamo prostovoljsko delo. Dijaki
prostovoljci nudijo pomoč otrokom in odraslim;
spoznavajo nove ljudi in se družijo z njimi; kakovostno
izkoristijo prosti čas; spoznavajo in razvijajo samega
sebe; gradijo lastni sistem vrednot; pridobivajo nova
znanja in izkušnje ter preverjajo lastne sposobnosti in
spretnosti. Šola sodeluje z vrtci, šolami, domovi starejših
občanov, z Rdečim križem in slovensko Karitas.
Na šoli imamo tudi več odličnih glasbenikov. Na pobudo
dijakov je pred leti začel delovati šolski orkester Big
bend pod vodstvom Tomaža Nedoha, ki uspešno
nastopa na šolskih in drugih prireditvah.
Na šoli izvajamo tudi tečaj avtogenega treninga pod
vodstvom za to usposobljene psihologinje.
V sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo na
šoli deluje krožek, v katerem se dijaki ukvarjajo s
teoretičnimi in praktičnimi problemi rabe in uporabe
energije.
Dijaki in dijakinje se lahko vključijo tudi v računalniški in
druge krožke, kajti ponudba obšolskih dejavnosti se
prilagaja njihovim potrebam in željam. V šolskem letu
2016/17 je tako na njihovo pobudo začel delovati
popotniški krožek. Tako so potovali v Benetke, Zagreb,
v jesenskih počitnicah so obiskali Malto itd.
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ŠPORT NA ŠC POSTOJNA
Dobro je, da postane šport del vsakdana vsakega
mladostnika, mladostnice, zato posvečamo veliko
pozornost športnemu udejstvovanju dijakov in dijakinj. Ti
se tako lahko na šoli ukvarjajo s košarko, nogometom,
odbojko, strelstvom in lokostrelstvom, gimnastiko,

atletiko itd. Na šoli delujeta tudi akrobatska in plesna
skupina. Športne dogodke in tekmovanja vestno beležijo
dijaki in dijakinje, vključeni v novinarski in foto krožek.
Naši dijaki in dijakinje, ki se aktivno ukvarjajo s športom,
lahko pridobijo status športnika. Nekateri izmed njih so
dosegli vrhunske uvrstitve med prvih dvajset na
tekmovanjih iz kolesarstva, atletike, gimnastike,
lokostrelstva, streljanja in odbojke za dekleta. Prav tako
so osvajali priznanja na tekmovanjih najboljših
srednješolskih fotografov in fotokrožkov.
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI V ILIRSKI
BISTRICI
Na šoli je, podobno kot na matični šoli v Postojni,
organiziranih veliko krožkov, pri katerih dijaki in dijakinje
lahko izražate svoje interese za najrazličnejše
dejavnosti, ki niso neposredno povezane s šolskim
delom. Ponudba obšolskih dejavnosti se prilagaja
potrebam in željam dijakov in dijakinj.
Bistriški dijaki in dijakinje so npr. zelo aktivni v
fotografskem krožku. S svojimi izdelki se uspešno
udeležujejo različnih natečajev, pripravljajo pa tudi
razstave svojih fotografij v prostorih šole in v mestni
knjižnici.
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Bralni klub je namenjen dijakom in dijakinjam, ki radi
berete. Sami izbirate knjige za branje in se o njih
poglobljeno pogovarjate.
V sklopu gledališkega abonmaja si dijaki in dijakinje
ogledate štiri gledališke predstave.
Prostovoljsko delo obogati vsakega človeka. Naši
dijaki in dijakinje opravljajo prostovoljsko delo v različnih
institucijah: vrtcih, osnovnih šolah, knjižnici, domu
starejših občanov itd. To jih povezuje z otroki v vrtcu,
z osnovnošolci, ki potrebujejo pomoč pri razlagi učne
snovi, in s starejšimi, ki so potrebni pomoči ali samo
družbe mladih.
Na šoli delujejo športni krožki (košarka, odbojka,
atletika itd.). Omenimo pa še podjetniški in
računalniški krožek ter ukvarjanje z robotiko in
informatiko. Tisti, ki radi pojete, se lahko vključite v
pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica v Postojni je informacijski center šole.
Trudimo se, da vsem uporabnikom nudimo prijetno
okolje, v katerem lahko vsak najde gradivo in
informacije, ki jih potrebuje. S skrbno nabavo oblikujemo
kvalitetno knjižnično zbirko.
Gradivo je računalniško obdelano. Za obdelavo in
izposojo uporabljamo programski paket WINKnj. Smo
pridruženi člani sistema COBISS/OPAC.
Šolska knjižnica je odprta vsak dan v času pouka. Za
dijake in dijakinje je vpis brezplačen.
V knjižnici potekajo tudi knjižnično-informacijska znanja
v okviru obveznih izbirnih vsebin.
Čitalnica je na voljo za branje, učenje, pisanje nalog itd.
Tu lahko dijaki in dijakinje prelistajo časopise in revije ali
pa zgolj brskajo po internetu.
Knjižnica v Ilirski Bistrici ne deluje, zato si dijaki in
dijakinje gradivo izposojajo v Knjižnici Makse Samsa,
kjer s priloženim potrdilom o šolanju ne plačajo vpisnine.
Ko bo šola oblikovala svoj fond gradiva, bo začela
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delovati tudi šolska knjižnica.
Zgornjo fot odstraniti, namesto tega fot 123
UČBENIŠKI SKLAD
V septembru 2010 smo pričeli z izposojo učbenikov
oziroma z učbeniškim skladom. V šolskem letu 2018/19
si boste učbenike lahko izposodili zainteresirani dijaki in
dijakinje od 1. do vključno 3. letnika, in sicer v Postojni in
Ilirski Bistrici.
SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV
Prvi teden v septembru organiziramo sejem rabljenih
učbenikov, kjer lahko dijaki in dijakinje kupite rabljene
učbenike po ugodnih cenah
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ŠOLSKA PREHRANA
Srednješolska mladina je v času odraščanja še posebej
občutljiva, zato je redna in kakovostna šolska prehrana
pomemben dejavnik šolskega vsakdana.
Na šoli smo posvetili veliko pozornosti organizaciji
šolske prehrane in prepričani smo, da je ponudba
šolskih malic med boljšimi v Sloveniji. Na voljo je tudi
dovolj časa za mirno zaužitje obroka.
Pri nas pripravlja toplo malico zunanji najemnik šolske
kuhinje, podjetje Slorest. Dijaki in dijakinje lahko dnevno
izbirajo med štirimi različnimi meniji, ki so skrbno izbrani
in pripravljeni. Vsi obroki se pripravljajo na šoli, kar
zagotavlja kakovostno ponudbo jedi.
Dijaki in dijakinje se naročajo na želeno malico prek
spleta. V aplikacijo vstopajo z geslom, ki zagotavlja
ustrezno zaščito posameznika.
V šolskem klubu si lahko privoščijo še topel napitek in
sendvič ali sladek priboljšek, v vročih dneh pa tudi
sladoled.

V Ilirski Bistrici je bila doslej zagotovljena in dnevno
dostavljena hladna malica iz sosednje osnovne šole. V
letošnjem šolskem letu (od 5. februarja 2018) pa bodo
dijaki in dijakinje imeli toplo malico. Začela bo namreč
delovati nova šolska kuhinja, financirana iz proračuna
občine Il. Bistrica. Način naročanja je podoben kot na
matični šoli.
~ 61 ~

VPIS V PRVI LETNIK

Razpisani oddelki v šolskem letu 2018/19:
Postojna:
- gimnazija
- ekonomski tehnik
- strojni tehnik
- avtoserviser
- oblikovalec kovin – orodjar
- pomočnik v tehnoloških procesih
- strojni tehnik – PTI

2 oddelka
1 oddelek
1 oddelek
1 oddelek
1 oddelek
1 oddelek
1 oddelek

Ilirska Bistrica:
- gimnazija
- tehnik računalništva

1 oddelek
1 oddelek

Prijave za vpis
Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate
v letu 2018/19 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na
obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ).
Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite
za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se
želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška
gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.
Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje
do 5. aprila 2018. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis
skupaj z razpisanimi mesti na svojih spletnih straneh
najkasneje do 10. aprila 2018.
Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na
podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo
srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo
do 25. aprila 2018 prenesli. Do tega datuma bodo vse
šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave.
Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler
postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do
5. julija 2018.
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Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v
tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 4. junija 2018.
Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje
šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo
do 5. aprila 2018 po postopku, kot velja za kandidate, ki
se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se
bodo lahko prijavili do 4. junija 2018, vendar le na šole
oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še
prosta mesta.
Vpis
Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 19. in
vključno 22. junijem 2018 (do 14. ure). O točnih
datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje
šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na
programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.
Omejitev vpisa
Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih
kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem
MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem
pisno obvestila do 6. junija 2018.
V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov
upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki
zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej):
zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9.
razreda osnovne šole.
Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.
Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na
spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk,
se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in
matematike (po predhodnem soglasju kandidata in
staršev).
Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne
predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.
Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:
 V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi
navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih
mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 22.
junija 2018.
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Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v
drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih
mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in
za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki
ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov.
Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih
šol obveščeni do 29. junija 2018.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo
objavljena na spletnih straneh MIZŠ najkasneje do 6.
julija 2018.
Pomebni datumi so torej:
do 5. 4. 2018

Sprejemanje prijav za vpis v šolskem letu
2018/19

do 10. 4. 2018

Javna objava številčnega stanja prijav
(spletna stran MIZŠ)

do 25. 4. 2018 Prenosi prijav
31. 5. 2018

Javna objava omejitve vpisa
(spletna stran MIZŠ)

do 6. 6. 2018

Obveščanje prijavljenih kandidatov o
omejitvah vpisa / postopku vpisa

od 19. do
22. 6. 2018
(do 14. 00)

Prinašanje dokazil o izpolnjevanju pogojev
za vpis na srednje šole
in vpis na šolah brez omejitve

do 22. 6. 2018 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu
29. 6. 2018
(do 15. 00)
do 5. 7. 2018
(do 14. 00)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega
postopka

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu

5. 7. 2018

Objava števila še prostih mest
(spletna stran MIZŠ)

od 5. 7. do
31. 8. 2018

Vpis na še prosta mesta
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PROGRAM POKLICNO-TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA
Razpisani oddelki v šolskem letu 2018/19
strojni tehnik – PTI

1 oddelek

Prijave za vpis
Kandidati, ki se nameravate vpisati v ta program,
izpolnite prijavnico na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08, ki ga
dobite na spletnih straneh MIZŠ. Vsak odda samo eno
izpolnjeno prijavnico in jo posreduje izbrani srednji šoli
do 18. maja 2018.
MIZŠ bo na svojih spletnih straneh objavilo število prijav
za vpis najkasneje do 24. maja 2018. Če ne bo dovolj
prijavljenih, bo srednja šola pred koncem prenosa prijav
kandidate obvestila, da izobraževanja v tem programu
ne bo organizirala.
Kandidati, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste
na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na
drugo srednjo šolo oz. v drug program, boste lahko do 7.
junija 2018 prijavo prenesli. Do tega datuma bodo vse
šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave.
Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler
postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis
omejen, ne bo končan.
Vpis
Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 18. maja
2018, bosta na šolah potekala do 2. julija 2018. O
datumu in uri vpisa boste obveščeni s strani šole.
Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov po 7. juniju
2018 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo
šola v soglasju z MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa. O
tem bo obvestila kandidate najpozneje do 26. junija
2018. V primeru omejitve vpisa bo šola v izbirnem
postopku sprejela kandidate na vsa razpisana mesta.
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Pomembni datumi so torej:
do 18. 5. 2018
do 24. 5. 2018

Sprejemanje prijav za vpis v
šolskem letu 2018/19
Javna objava številčnega stanja prijav
(spletna stran MIZŠ)

do 7. 6. 2018 Prenosi prijav

do 26. 6. 2018

Obveščanje prijavljenih kandidatov o
omejitvah vpisa/postopku vpisa

do 2. 7. 2018

od 3. 7. do
31. 8. 2018

Prinašanje dokumentov za vpis
na srednje šole in vpis
Vpis na še prosta mesta
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ŠOLSKI CENTER POSTOJNA

Direktorica Šolskega centra Postojna
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Srednja šola
Ravnateljica:

Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice in vodja ekonomske in strojne šole:

Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.
Vodja gimnazije:

mag. Mirjam Počkar, univ. dipl. soc.
Vodja dislociranih oddelkov v Ilirski Bistrici:

Gorazd Brne, prof.
Svetovalne delavke:

Marija Pirih, univ. dipl. psih.
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Nives Keš Trebec, mag. prof. inkluz. ped.
Vodja delavnic in ICST:

Žarko LIkar, ing. stroj.
Organizatorka obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti:

Kajetana Tornič, dipl. ekon.
Knjižničarka:

Nives Grešak, višja knjižničarka
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Višja strokovna šola
Ravnateljica:

Nada Vadnov, univ. dipl. psih.
Referentka za študentske zadeve:

Martina Konestabo, univ. dipl. soc.

STIKI
Srednja šola
Naslov:

Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Telefon:

081/601 650 (Postojna)
05/711 11 13 (Ilirska Bistrica)

Faks:

05/726 21 46

Elektronska pošta: info@scpo.si
gimnazija.ilb@scpo.si
(Ilirska Bistrica)
Spletna stran:

http://www.scpo.si

http://www.ilb.scpo.si
(Ilirska Bistrica)si

Karikature: Marino Samsa, nekdanji dijak Gimnazije Postojna
Fotografije: arhiv šole
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