
MALO DRUGAČE – PA VENDAR TAKO ZELO POUČNO!

Gorenjska gospodarska zbornica 

je organizirala obiske osnovnošolcev v podjetjih

in jim v sodelovanju z vodstvi omogočila spoznavanje širokega spektra poklicev.



OŠ TRŽIČ v podjetju CABLEX-T d.o.o.

V podjetju Cablex-T d.o.o. so otroci OŠ Tržič spoznali, kakšni poklici pri njih lahko najdejo 

priložnosti, saj je skupina Cablex Group eno izmed vodilnih svetovnih sistemskih razvijalcev 

in dobaviteljev kabelskih snopov, plastičnih in silikonskih delov ter različnih mehanskih 

sklopov, kjer ustvarjajo inovativne in prilagojene poslovne rešitve na ključ, ki temeljijo na 

lastnih tehnoloških platformah.





OŠ SIMONA JENKA v podjetju ISKRAEMECO d.d.

Sledil je obisk OŠ Simona Jenka Kranj v podjetju Iskraemeco d.d., kjer z izdelavo pametnih 

števcev oziroma z uporabo pametnih rešitev na področju upravljanja z energijo, pomagajo 

energetskim podjetjem po vsem svetu izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in 

jim zagotoviti višjo raven storitev. Predstavili so poklice, otroci pa so si vodeno ogledali 

proizvodni obrat in poklepetali z zaposlenimi.





OŠ FRANCETA PREŠERNA v SKUPINI ELEKTRO GORENJSKA

Zelo prijazno so nas sprejeli tudi v Skupini Elektro Gorenjska, kjer proizvajajo in distribuirajo 

električno energijo, gradijo energetsko omrežje na Gorenjskem in skrbijo, da v vsak dom na 

Gorenjskem pride elektrika. Ves čas uvajajo nove rešitve, ki bodo pripomogle pri 

učinkovitejši rabi elektrike in omogočile kakovostno bivanje danes in jutri. Otroci so si 

ogledali HE Sava in delovanje merilnih vozil, kjer so jim predstavili vse aktualne poklice, za 

konec pa so se poskusili še v vožnji z najnovejšimi električnimi kolesi.





OŠ A.T.LINHART v podjetju SIJ ACRONI d.o.o.

Z OŠ Radovljica smo obiskali SIJ Acroni d.o.o., ki je proizvajalec ploščato valjanih izdelkov iz 

jekla različnih vrst. Sodi med vodilne svetovne proizvajalce nerjavne debele pločevine ter 

debele pločevine iz visokotrdnostnih, obraboodpornih, orodnih in ostalih specialnih jekel. 

Obisk takega obrata je lahko zelo nevaren, vendar navdušenju kar ni bilo konca, saj so bili 

otroci v vroči valjarni priča 'rojstvu' novonastalega jekla, v mehanskem laboratoriju pa so se 

poigravali z ledenim dušikom.





OŠ JOSIPA VANDOTA Kranjska Gora v podjetju NIRO STEEL d.o.o.

OŠ Josipa Vandota iz Kranjske Gore je prijazno sprejela direktorica podjetja Niro Steel d.o.o., čigar 

glavna dejavnost je proizvodnja prirobnic in drugih izdelkov iz nerjavnih jekel - rastoče, 'butično' in 

trajnostno naravnano podjetje, ki je v ponos poslovnim partnerjem in zaposlenim ter kompetenten 

in zanesljiv dobavitelj visokokakovostnih izdelkov. Tamkajšnji zaposleni so otrokom pripravili zabaven 

video posnetek, kjer so na kratko predstavili njihovo delo, direktorica pa nas je poučno peljala skozi 

proizvodnjo, celotno zgodovino ter predstavila njihova znanja in poklice.





V podjetjih so si vodje oddelkov vzeli svoj dragoceni čas in otrokom predstavili vse službe: 

proizvodni delavci, kaj dela IT-jevec, kako je s kakovostjo, kako poteka optimizacija 

proizvodnih procesov, kdo je tehnolog, razvojnik, kdo računovodja, varnostni inženir, kaj 

dela laborant ter vsi drugi tehnični poklici, ki so in bodo tudi v prihodnosti zelo zaželjeni

(mehatronik, strojnik, elektro inženir, idr.).

Otroci so bili navdušeni, saj so jih zaposleni poučno popeljali skozi celotno kadrovsko linijo 

poklicev. Predvsem so se naučili, da je delo, ki ga človek opravlja s srcem, v užitek in 

zadovoljstvo tistemu, ki ga opravlja.



Na tem mestu se zbornica zahvaljuje vsem podjetjem za tako gostoljuben sprejem 

in vse dragocene izkušnje, ki so jih predstavili učencem.

Ter nenazadnje strokovnemu kadru in učencem osnovnih šol za odziv in poučno ter zabavno 

preživet čas.


