
Spoštovane učenke in učenci 9. razreda. 

VSI  LEPO POZDRAVLJENI.  

 

Datum: 12. 11. 2020 

POSREDUJEM   INFORMACIJE, KI  SEM JIH  PREJELA   od  Srednje 
šole Slovenska Bistrica  in  Prometne šole Maribor.  

 

PRIJAZNO  VAS  VABIJO K SODELOVANJU IN OGLEDU  spletne 
strani SŠ ter stojnice, ki bo predstavljena na virtualnem 

KARIERNEM sejmu v Mariboru. 

 

  

Srednja šola Slovenska Bistrica izobražuje 
v naslednjih programih s trajanjem 
šolanja:  
 
 

− SPLOŠNA GIMNAZIJA    (4 leta),  

 

− EKONOMSKI TEHNIK    (4 leta),    

 

− METALURŠKI TEHNIK    (4 leta), 

 

− EKONOMSKI TEHNIK ‒ PTI      
   (3 leta + 2 leti),  

 
−  TRGOVEC     

                                            (3 leta).  



 

DIJAKI PRIDOBIJO:  Kvalitetna splošna in strokovna 
znanja; svoje interese in talente lahko razvijajo v 
številnih obšolskih dejavnostih.  
 

ŠTIPENDIJE: Na voljo so štipendije tako za splošno 
kot strokovno izobraževanje.  
 
 

DOSEŽKI:   Dijaki  SŠSB  dosegajo odlične 
rezultate na mnogih področjih, ustvarjajo 
mnoge zanimive stvaritve in dogodke ter 
odraščajo v ustvarjalne in odgovorne  ljudi.  
 
 

VABILO ZA OBISK STOJNICE   SŠSB: 

 

Vljudno  VAS  vabimo, da skupaj z učenci obiščete našo virtualno 

stojnico v okviru Virtualnega kariernega 

sejma 2020, ki bo potekal od 16. 11. 

2020 do 20. 11. 2020 na povezavi    

https://www.karierni-sejem.si/. 

 
 

 
PREDSTAVITEV ŠOLE: možen ogled v živo (virtualno) z VPRAŠANJI 
V KLEPETALNICI.  * Prosijo, da smo pozorni na koledar DOGODKOV.   
 

PROMOCIJSKI  MATERIAL:    

  na spletni strani SŠSB in poslan tudi v OŠ.    
 

PREDSTAVITEV  SŠSB v živo pri nas: 

 po dogovoru  in takoj ob izboljšanju razmer.    
 

Svetovalna služba in vodstvo SŠSB se nam zahvaljuje/ta  
za vso podporo, sodelovanje in pomoč. 

stojnica   

SŠSB 
KDO  LAHKO 

SODELUJE?  

https://www.karierni-sejem.si/


 
 

 
 

PREDSTAVITEV  ŠOLE S PROGRAMOMA: 

   
LOGISTIČNI TEHNIK IN TEHNIK 

VAROVANJA:   

Obe izobraževalni področji  – logistika 

(promet) in varovanje sta med 

najobetavnejšimi področji v prihodnosti Slovenije in tudi Evrope.  
 

RAZISKAVE NA TRGU DELA: Te kažejo, da bo (tudi zaradi nastale 

situacije) v naslednjih letih velika potreba po delavcih na področjih 

logistike, prometa ter varovanja.  

 

VEČ NA SPLETNI STRANI:  - o obeh programih in o delih, ki jih lahko 

opravljajo dijaki, ki končajo izobraževanje pri nas je na naslovu:  

https://prometna.net/srednja-sola/.  



ŠPORTNI ODDELKI:  Dijaki se pri nas 

lahko izobražujejo v športnih  

oddelkih - pridobili certifikat 

Športnikom prijazno izobraževanje, 

ki ga podeljuje Olimpijski komite 

Slovenije.  

ŠOLA PONUJA:    

- mladim posredujemo znanje za strokovni in tudi osebnostni 
razvoj,  
- dijake pripravljamo za zaposlitev pri delodajalcih ali za 
nadaljevanje študija,  
 

- razvijamo poslovnost in podjetniško kompetentnost, 
 

- dijake spodbujamo za sodelovanje v številnih interesnih 
dejavnostih.  
 

DIJAŠKI DOM:  V njem  bivajo dijaki naše šole in tudi drugih 
okoliških srednjih šol. V dijaškem domu nudimo brezplačno učno 
pomoč, številne interesne dejavnosti, med njimi je tudi šolski 
fitnes. Več podatkov o dijaškem domu najdete na naši spletni 
strani.  
 

VABILO ZA OBISK STOJNICE: 
Več o  DOGAJANJU  in  utrinkih šole boste  izvedeli tudi na naši 
stojnici na Kariernem sejmu.  
Prosimo vas, da svoje učence usmerite na virtualno stojnico.  
 
Na tej povezavi pa si lahko ogledate tudi predstavitveni FILM 
šole:  
https://www.youtube.com/watch?v=zjNjVaEPeV4&feature=yo
utu.be  

Za informacije smo vam na voljo: 

*   po e-pošti mateja.turk@prometna.net    *   ali po tel. 051 351 201.     

Hvala. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zjNjVaEPeV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zjNjVaEPeV4&feature=youtu.be
mailto:mateja.turk@prometna.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


