
 
 
 
 
 
 

 

Datum: 13. 1. 2022 

 
 
Osnovna šola Primoža Trubarja, Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica in Osnovna šola 
Dobrepolje vabimo učence 8. in 9. razredov ter njihove starše na    

 
 

KARIERNI DAN 
 
 

Spoštovani starši in učenci 8. in 9. razredov! 
 

V sredo, 25. 1. 2023 (od 16.30 do 19.00), bo na Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče, potekala 
predstavitev srednjih šol za učence 8. in 9. razredov. Obiskalo nas bo 25 srednjih šol iz Ljubljane in 
okolice.  
 
Pričeli bomo ob 16.30 uri v avli šole s predstavitvijo g. Dejana Zakrajška, inženirja mehatronike, ki 
nam bo na zanimiv način predstavil perspektivne poklice, ki jih zaposlujejo v podjetju Yaskawa 
Ristro, d.o.o., kjer je vodja oddelka za proizvodni inženiring. 
 
Ob 17h pa bomo po uvodnem nagovoru ravnatelja nadaljevali s predstavitvijo srednjih šol po 
razredih po vnaprej določenem razporedu, s katerim boste seznanjeni na dan dogodka. Za lažjo 
predstavo v prilogi pošiljamo seznam srednjih šol, ki se bodo predstavile. 
 
Ne zamudite priložnosti, da iz prve roke izveste več o šoli in programu, ki vas zanima. 
 
Veselimo se druženja in vas lepo pozdravljamo! 
 
 

Primož Garafol, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, 
 

Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica OŠ Sodražica, 
 

Ivan Grandovec, ravnatelj OŠ Dobrepolje 
 

 

 
 

 

 

Priloga: 

- Seznam srednjih šol, ki so potrdile udeležbo 

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE 

Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče 
E-pošta: tajnistvo@sola.velike-lasce.si 

T.: +386 (0)1 788 14 10 
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Seznam šol, ki so potrdile udeležbo na »Kariernem dnevu«, dne 25. 1. 2023: 

 

- Gimnazija Moste 

- Gimnazija Šiška 

- Gimnazija Vič 

- Gimnazija Ledina 

- Gimnazija in srednja šola Kočevje 

- Šolski center Ljubljana, strojna in kemijska šola Ljubljana 

- Šolski center Ljubljana, srednja lesarska šola 
 

- Strokovni izobraževalni center Ljubljana (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad) 

- Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 

- Srednja šola tehniških strok Šiška 

- Srenja gozdarska in lesarska šola Postojna 

- Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška) 

- Srednja upravno administrativna šola Ljubljana 

- Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna 

šola 

- Srednja trgovska šola Ljubljana 

- Zavod Sv. Stanislava- Škofijska klasična gimnazija 

- Zavod Sv. Frančiška Saleškega- Gimnazija Želimlje 

- Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

- Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 

- Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, gimnazija in veterinarska šola 

- Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

- Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

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

- Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana 

 


