
        

 
 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino, starše in učitelje 

 

Spoštovani! 

Slovenska podjetja bodo v četrtek, 27. novembra 2014, odprla svoja vrata za učence, starše in 

učitelje osnovnih šol. Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodoma 

RS za zaposlovanje in šolstvo . 

Namen te akcije je približati poklice, ki so manj vidni in znani, mladim in njihovim staršem. V 

gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o 

poklicih v nekaterih panogah. Ohranile so se predstave o zelo težkih delovnih pogojih in nezanimivih 

področjih dela. S tehnološkim razvojem se spreminjajo procesi dela, spreminjajo se delovna mesta in 

večajo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju.  

Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o 

vpisu v  srednješolske programe. Pri vsakem odločanju velja, da je osnova za dobro odločitev ta, da 

imamo dovolj ustreznih informacij.  Učencem  in staršem želimo ponuditi možnost, da pridobite čim 

več informacij o poklicih, delovnih pogojih  in načrtih podjetij v vašem okolju. Čas bo tudi za vprašanja 

obiskovalcev. 

Podjetja bodo odprla svoja vrata 27. novembra 2014 ob 16. uri, tako da boste učence na ogled 

podjetij lahko pospremili starši.  

Podrobnejše informacije o projektu bodo na voljo na spletnih straneh: 

GZS: www.gzs.si/slo   ZRSZ: www.ess.gov.si,  ZRSŠ: www.zrss.si.  

Za uspešno organizacijo obiska potrebujemo število udeležencev za vsako podjetje, ki ga želite 

obiskati.V prilogi najdete seznam podjetij v vašem okolju, kjer bo možen ogled.  

Do 18. novembra 2014 javite šolski svetovalni službi v osnovni šoli, katero podjetje boste obiskali. 

  

Lep pozdrav! 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
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SEZNAM PODJETIJ V REGIJI, KI ODPIRAJO VRATA 27. 11. 2014 

 

Podjetje Ulica in hišna številka Kraj 

BTC d.d. Šmartinska 152 Ljubljana 

DELO TISKARSKO SREDIŠČE Slovenčeva 19 Ljubljana 

Dynacast Lož d.o.o. Unec 25 Rakek 

ELMO d.d. Vojkova cesta 58 Ljubljana 

Fotona Stegne 7 Ljubljana 

Horjak Precise d.o.o. Preserska c. 8 Radomlje 

IB - Procadd d.o.o. Dunajska c. 106 Ljubljana 

ILIRIJA, d.d. , do 15 oseb Tržaška c. 40 Ljubljana 

Inštitut in akademija za multimedije Leskoškova 12 Ljubljana 

Iskra Zaščite d.o.o. Stegne 23 A Ljubljana 

Itas-cas Kočevje Reška c. 13c Kočevje 

Kampo d.o.o. Tacenska 27 Ljubljana 

LITOSTROJ POWER d.o.o. Litostrojska 50 Ljubljana 

Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Verovškova 64 Ljubljana 

Maremico d.o.o. Šlandrova 4 Ljubljana 

MELAMIN d.o.o. Tomšičeva 9 Kočevje 

METREL  Horjul Ljubljana 

Papirnica Vevče Papirniška pot 25 Ljubljana 

PIVOVARNA UNION d.d. Pivovarniška ulica 2 Ljubljana 

POP TV Kranjčeva ulica 26 Ljubljana 

RADIO 1  Stegne 11B Ljubljana 

Si.mobil d.d. Šmartinska 134 b Ljubljana 

SIJ-Slovenska industrija jekla d.d. Gerbičeva 98 Ljubljana 

Špan d.o.o. Tržaška 547 Brezovica 

Unichem proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Sinja Gorica 2 Vrhnika 

Valkarton Rakek Partizanska c.7 Rakek 

YASKAWA RISTRO d.o.o. Lepovče 23 Ribnica 

Ydria Motors d.o.o. Podskrajnik 16 Podskrajnik 
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