
 
RAZPORED DNEVOV ODPRTIH VRAT 2014 

 

 

 

SREDNJA ŠOLA (s programi, ki se bodo predstavljali) DATUM 
 

GIMNAZIJA TOLMIN, Dijaška 12 b, Tolmin 

 gimnazija 
 

 

četrtek, 25. 11. 2014  

ob 17.00 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

Biotehniška Šola Šempeter 

  
 pomočnik v biotehniki in oskrbi 

 gastronom – hotelir 

 slaščičar 

 vrtnar 

 kmetijsko - podjetniški tehnik 

 naravovarstveni tehnik 

 živilsko prehranski tehnik (PTI)  
 

 

 

torek, 2. 12. 2014 

ob 16.15 

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

Strojna, prometna in lesarska šola 

Zbirno mesto: avla šole na Erjavčevi 4/a, Nova Gorica 

 mehatronika (mehatronik operater, tehnik mehatronike) 

 logistika (logistični tehnik) 

 lesarstvo (mizar, obdelovalec lesa) 

 avtoservisna dejavnost (avtoserviser, avtokaroserist) 

 strojništvo in kovinarstvo (oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih 
inštalacij, strojni tehnik) 

 

sreda, 3. 12. 2014 

 

Šola bo odprla vrata  

ob 16.00,  

predstavitve  strokovnih 

področij pa se bodo začenjale  

ob 16.30, 17.30 in 18.30. 

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

Elektrotehniška in računalniška šola 

Zbirno mesto pritličje Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Cankarjevi 

10, Nova Gorica (nova stavba ob Glasbeni šoli) 

 elektrotehnika (elektrikar, elektrotehnik) 

 računalništvo (računalnikar, tehnik računalništva) 
 

 

sreda, 3. 12. 2014 

 

Predstavitve  strokovnih 

področij se bodo začenjale  

ob 16.00, 17.30 in 18.30. 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

Srednja ekonomska in trgovska šola 

Zbirno mesto: avla šole na Erjavčevi 8, Nova Gorica 

 ekonomski tehnik 

 administrator 

 trgovec 
 

 

četrtek, 18. 12. 2014 

ob 16.30 



 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

Gimnazija in zdravstvena šola 

Zbirno mesto:  avla šole na Erjavčevi 4/a, Nova Gorica  

 tehniška gimnazija 
 

Zbirno mesto:  avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra na 

Cankarjevi 10, Nova Gorica (nova stavba med Glasbeno šolo in 

Elektrotehniško in računalniško šolo)  

 zdravstvena nega (srednja medicinska sestra/srednji 
zdravstvenik) 

 bolničar-negovalec 
 

 

četrtek, 4. 12. 2014  

ob 16.30 

 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 

 gimnazija  

 predšolska vzgoja  
 

 

torek, 9. 12. 2014 

ob 17.00 

 

GIMNAZIJA NOVA GORICA 

Zbirno mesto: avla v novem delu (vhod iz Rejčeve) 

 gimnazija 

 gimnazija – športni oddelek 

 umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer 

 umetniška gimnazija – likovna smer 

 

torek, 16.12. 2014 

ob 16.00 

 

 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 

 gimnazija 
 

 

sobota, 13. 12. 2014  

ob 9.00  

 

 

 


