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“Smo šola  
za življenje!  
Si za?  
Sprejmeš izziv? 
Pridi, veseli  
te bomo!”

Naučil/a se boš:
• Podjetniškega in trajnostnega 

razmišljanja,

• trženjskih veščin,

• razvijati smisel za estetiko in 
organizacijo,

• samostojnosti in ustvarjalnosti,

• poslovnega bontona,

• najmanj treh tujih jezikov,

• timskega dela.

S tem znanjem se lahko:
• Zaposliš v eni najhitreje rastočih panog 

gospodarstva, kjer je delo raznoliko, 
razgibano in časovno prilagodljivo. Omogoča 
spoznavanje drugih kultur in dežel.

• Stopiš lahko tudi na lastno podjetniško 
pot – ustanoviš lastno agencijo, postaneš 
turistični vodnik, vodiš hotel ...

Kaj nudimo?
• Kombinacijo teorije in 

prakse,

• delo pri priznanih delodajalcih 
doma in tujini,

• pouk s tujimi učitelji (naravni 
govorci) angleščine, nemščine, 
italijanščine in španščine 

• učenje strokovnih predmetov v 
manjših skupinah,

• strokovne in fakultativne ekskurzije,

• obisk turističnih dogodkov doma in 
po svetu,

• fakultativno učenje jezikov 
(francoščina, ruščina),

• sodelovanje na različnih tekmovanjih 
iz strokovnega in splošnega znanja,

• umeščanje v evropski prostor – smo 
šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta,

• aktivnosti zdravega življenjskega 
sloga – smo zdrava šola.

Trajanje izobraževanja: 

4 leta

Stopnja izobrazbe: 

V. stopnja

Zaključek izobraževanja: 

poklicna matura

Možnosti nadaljnjega šolanja: 

šolanje na višjih in visokih 

strokovnih šolah, z dodatnim 

maturitetnim predmetom 

tudi na večini univerzitetnih 

programov

Kariera: 

odličen začetek kariere v 

dinamičnem sektorju turizma

“Tvoja  
vrata v svet  
gastronomije  
in turizma.”
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“Manca se je ponovno 
izkazala kot vestna in 
natančna sodelavka. 
Željna je novih znanj in 
spoznavanja dela turističnih 
delavcev. Pri delu je 
natančna in pripravljena 
sodelovati. Menim, da jo, 
glede na spremljanje med 
prakso, čaka uspešna  
kariera v turizmu.”  
ITER turizem

“Hana je hitro postala 
del ekipe. Tako smo 
jo povabili, da se nam 
pridruži med poletnimi 
počitnicami. Želimo si, 
da bi z našo pomočjo 
vzljubila delo na recepciji 
in skupaj z nami zapisala 
še eno uspešno poletno 
sezono.”  
HIT Alpinea

· Gastronomske in hotelske storitve  
(poklicno izobraževanje)

· Gastronomija in turizem – smer 
gastronomija (srednje strokovno 
izobraževanje)

· Gastronomija (poklicno-tehniško 
izobraževanje)

· Splošna gimnazija (srednje splošno 
izobraževanje)


