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UČILNICA G:
-Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola, Aškerčeva
Programi: Lesarski tehnik, Mizar, Obdelovalec lesa
Podjetja: 
- OSTREŠJE, podjetje za stavbno kleparstvo, krovstvo, tesarstvo in izolaterstvo, d.o.o., (Krovstvo, 
kleparstvo in tesarstvo,Postavljanje ostrešij in krovska dela (http://www.ostresje.si/)
- POHIŠTVO ERJAVEC, proizvodnja in prodaja pohištva, d.o.o. (Proizvodnja kuhinjskega 
pohištva) (https://www.kuhinje-erjavec.si/)
- MIZARSTVO KOS - KOS JOŽE S.P. (Stavbno mizarstvo in tesarstvo) (https://www.mizarst-
vo-kos.si/)
- LESOKRAS d.o.o. (tesarske in mizarske storitve) (http://lesokras.si/)

UČILNICA H:
-Gimnazija Litija
Programi : Gimnazija
-ŠC Rogaška Slatina,
Programi: Gimnazija, Steklar, Tehnik optik, Tehnik steklarstva,

UČILNICA i: 
- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  
Programi: Tehnična gimnazija, Veterinarski tehnik
- Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61
Programi:  Bolničar – negovalec, Zdravstvena nega
Podjetja: 
- ŠEKLI & KUKOVICA Veterinarska ambulanta, d.o.o. (Veterinarstvo)
- VETERINARSKA AMBULANTA GABER, EVA LESJAK S.P.  (Veterinarstvo) (https://veteri-
na-gaber.si/)

UČILNICA J:
- Grm Novo mesto – center biotehnike on turizma, Srednja šola za gostin- stvo in turizem
Programi: Gastronomija in turizem, Gastronomske in hotelske storitve
- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Programi: Mesar, naravovarstveni tehnik, pek, pomočnik v biotehniki in oskrbi, slaščičar, živilsko 
prehranski tehnik
- Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5
Programi: Gastronomske in hotelske storitve, Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Trgovec, Zdravstve-
na nega
Podjetja:
- Hipermarket SPAR Litija (Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili) 
(https://www.spar.si/)
- OKREPČEVALNICA KUHLA (Gostilne in restavracije) (http://kuhla.net/)
- MEGO Podjetje za oskrbo s hrano d.o.o. (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
mesom in mesnimi izdelki)

UČILNICA K:
- Strokovni izobraževalni center Ljubljana,Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Programi:  Avtokaroserist, Avtoserviser, Izdelovalec oblačil, Logistični tehnik, Mehatronik operater, 
Oblikovalec kovin – orodjar, Papirničar, Pomočnik v tehnoloških procesih, Preoblikovalec tekstilij, 
Ustvarjalec modnih oblačil
Podjetja: 
- OMAHEN-TRANSPORT podjetje za prevoz, trgovino in predelavo, d.o.o. (Prevozništvo in 
transport, Cestni tovorni promet) (http://www.omahen-transport.si/)
- Herz, Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o. (Proizvodnja pip in ventilov)
(http://www.herz.si/si/)
- PRIGO, d.o.o., Brezovica (Avtostoritve; Avtoservis; Tehnični pregledi; Avtodeli)
(https://www.prigo.si/) 

UČILNICA L:
- Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Programi: Geodetski tehnik, Gradbeni tehnik, Kamnosek, Okoljevarstveni tehnik, Pečar – 
polagalec keramičnih oblog, Pomočnik v tehnologiji gradnje, Tesar, Upravljalec težke gradbene 
mehanizacije, Zidar
Podjetja: 
- TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija (Betonski in cementni izdelki; Cestne storitve 
in oprema, Gradnja cest) (https://www.trgograd.net/)
- PINO Gradbeni inženiring, d.o.o.( Cenilstvo; Gradbeništvo; Projektiranje) (https://pino.si/)
- GEODETSKI BIRO JOŽE CESTNIK S.P. (Geodetske storitve, Geofizikalne meritve, kartiranje) 
(http://www.geocestnik.si/)
- POKER, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. (Oblaganje tal in sten)

UČILNICA M:
- Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Programi: Kemijski tehnik, Strojni tehnik, Tehnik varovanja
Podjetja: 
- ISKRA, D.O.O. PE BATERIJE IN POTENCIOMETRI ( Proizvodnja naprav za distribucijo in 
krmiljenje elektrike) (https://www.iskra.si/sl/)
- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA (Dejavnosti za javni red in varnost) 
(https://www.policija.si/)

UČILNICA N:
- Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Programi: Avtoserviser, Elektrotehnik, Inštalater strojnih inštalacij, Oblikovalec kovin – orodjar, 
Pomočnik v tehnoloških procesih, Strojni tehnik, Tehnik računalništva
Podjetja: 
- KOPIT, proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o. (Mehanska obdelava kovin, Kovinostrugarstvo)  
(http://kopit.si/)
- KGL Kovinska galanterija d.o.o. (Mehanska obdelava kovin, Kovinostrugarstvo) (https://ww-
w.kgl.si/)

- KOVIKOR, inženiring, trgovina in posredništvo d.o.o. (Proizvodnja vijačnega materiala, vezi) 
(http://www.kovikor.si/)
- AS GRM, storitve in trgovina, d.o.o. (Avtostoritve, Vzdrževanje in popravila motornih vozil) 

UČILNICA O:
- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Programi: Cvetličar, Gospodar na podeželju, Kmetijsko – podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, 
Slaščičar, Tehniška gimnazija, Vrtnar
Podjetja: 
- KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, z.o.o. (Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo; Reja 
in prodaja živali, Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, 
polizdelkov) (http://www.kgz-litija.si/)
- ROŽICA SI, CVETLIČARSTVO, PETRA PLANINŠEK S.P. (Cvetličarna, Trgovina na drobno v 
cvetličarnah) (http://www.rozicasi.si/)
- VRTTIM UREJANJE OKOLICE TIMOTEJ MEDVED S.P. (Vrtnarstvo in urejanje okolice, Urejanje 
in vzdrževanje zelenih površin in okolice) (http://vrttim.si/)
- ARBORIKULTURA CONTA, obžagovanje dreves, Barbara Conta s.p. (Vrtnarstvo in urejanje 
okolice, Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice) 

UČILNICA P:
- CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA LITIJA (Delovna 
področja: Denarni prejemki in subvencije, Starševsko varstvo in družinski prejemki, Varstvo otrok in 
družine, Varstvo odraslih, Varstvo invalidov, Socialnovarstvene storitve) (https://www.csd-sloveni-
je.si/csd-osrednja-slovenija-vzhod/)
- ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana (Zaposlovanje, Drugo 
socialno varstvo z nastanitvijo) (http://zelva.si/)

UČILNICA R:
- Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Programi: Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Umetniška gimnazija  - Likovna smer
- Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Programi: Grafični tehnik, Medijski tehnik
Podjetja: 
- Pego plus, tiskarstvo, trgovina, inženiring, d.o.o. (Sito tisk, digitalni tisk, offset tisk, tisk na USB 
ključe, tisk na majice, UV tisk, tisk reklamnih stojal, sublimaciski tisk, snemanje vsebin na vse CD, 
DVD in Blue Ray medije.) (http://www.pego.si/)

UČILNICA S:
- Srednja šola tehniških strok, Šiška
Programi: Elektrikar, Računalnikar, Tehnik mehatronike
- Elektrotehniško – računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Programi: Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehniška Gimnazija
Podjetja: 
- ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o. (elektro Trgovina 
na debelo z drugimi napravami in opremo) (https://www.elektronabava.si/)
- PREDILNICA LITIJA d.o.o. (Priprava in predenje tekstilnih vlaken) (https://litija.com/sl/domov/)

UČILNICA Š:
- Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Programi: Administrator, Ekonomski tehnik
- Ekonomska šola Ljubljana
Programi: Ekonomska gimnazija, Ekonomski tehnik
- Ekonomska šola Ljubljana
Program: Ekonomski tehnik

UČILNICA T:
- Srednja frizerska šola Ljubljana
Program: Frizer
- Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Programi: Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine, Zobotehnik
Podjetja: 
- Frizerstvo Meta, Marjetka Groboljšek s.p. (Frizerska dejavnost) (FB-Frizerstvo meta)

UČILNICA U:
- Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje
Programi: Ekonomski tehnik, Gimnazija
- Višja šola Št. Peter
Programi:  
- Petletni program: Izobrazba na Višji šoli za gospodarske poklice obsega obširno splošno 
izobrazbo, osnovno trgovsko izobrazbo, učenje tujih jezikov ter praktično znanje na gastronomskem 
in turističnem področju.
Enoletni program: Enoletna strokovna gospodarska šola je alternativa obvezni 9. šolski stopnji 
izobraževanja. Poleg splošnega znanja posreduje osnovno gospodarsko izobrazbo in omogoča 
pripravo na strokovno šolo ali vajeništvo.

UČILNICA V:
- Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Programi: Gimnazija, Predšolska vzgoja, Umetniška gimnazija – Plesna smer, B – sodobni ples, 
Umetniška gimnazija – smer gledališče in film
- Šolski center Ljubljana,  Gimnazija Antona Aškerca
Program: Gimnazija

UČILNICA Z:
- Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna 
šola
Programi: Ekonomski tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij
- Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Štula 23
Program: Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana – Šentvid
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H:

- Šolski center Ljubljana –
  Srednja lesarska šola

- BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  
- Srednja zdravstvena šola Ljubljana

- Strokovni izobraževalni center Ljubljana
  Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

M:
N:
O:

- Šolski center Ljubljana,
  Srednja strojna in kemijska šola

- Srednja tehniška in poklicna
  šola Trbovlje

- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazijav

- Srednja gradbena, geodetska in
  okoljevarstvena šola Ljubljana

- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
  Srednja šola za gostinstvo in turizem
- BIC Ljubljana, Živilska šola 
- Srednja šola Zagorje

P:
R:
S:
Š:

- CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA
- ŽELVA podjetje za usposabljanje in
  zaposlovanje invalidov, d.o.o.

- Srednja šola tehniških strok, Šiška
- Elektrotehniško – računalniška strokovna šola
  in gimnazija Ljubljana

T:
U:
V:
Z:

- Srednja frizerska šola Ljubljana
- Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

- Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje
- Višja šola Št. Peter

- Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in
  umetniška gimnazija Ljubljana
- Šolski center Ljubljana,  Gimnazija Antona Aškerca

- Šolski center za pošto, ekonomijo in
  telekomunikacije Ljubljana
- Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

- Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
-  Ekonomska šola Ljubljana
- Ekonomska šola Ljubljana

- Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
- Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

- Gimnazija Litija
- ŠC Rogaška Slatina 


