
REGIJA/ŠOLA PROGRAMI, KI JIH IZVAJA ŠOLA SPLETNI NASLOV ŠOLE

GORENJSKA

1 Biotehniški center Naklo

Strokovna gimnazija               Hortikulturni tehnik

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Živilsko prehranski tehnik

Naravovarstveni tehnik              Gospodar na podeželju

Pek

Slaščičar

Cvetličar

Vrtnar

Mesar

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

http://www.bc-naklo.si/

2 Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Ekonomski tehnik

Medijski tehnik

Ekonomska gimnazija
www.egss.si

3 Gimnazija Franceta Prešerna

Ekonomska gimnazija 

Ekonomska gimnazija (š)

Gimnazija

Gimnazija (š)

www.gfp.si

4 Gimnazija Jesenice

Gimnazija

Gimnazija (š) info@gimjes.si

5 Gimnazija Kranj
Gimnazija

www.gimkr.si

http://www.bc-naklo.si/
http://www.egss.si/
http://www.gfp.si/
mailto:info@gimjes.si
http://www.gimkr.si/
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6 Gimnazija Škofja Loka

Gimnazija

Klasična gimnazija www.gimnazija-skofjaloka.si 

7 Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronomija in turizem

Kozmetični tehnik
https://www.sgtsr.si

8 Srednja šola Jesenice

Pomočnik v tehnoloških procesih

Mehatronik operater

Strojni tehnik

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

www.ssj-jesenice.si

9 Šolski center KRANJ, Strokovna gimnazija
Tehniška gimnazija

https://www.sckr.si/sg/

9 Šolski center KRANJ, Srednja tehniška šola

Računalnikar

Elektrikar* (tudi v vajeniški obliki)

Mehatronik operater* (tudi v vajeniški obliki)

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehnik mehatronike

https://sckr.si/sts/

http://www.gimnazija-skofjaloka.si/
https://www.sgtsr.si/
http://www.ssj-jesenice.si/
https://www.sckr.si/sg/
https://sckr.si/sts/
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9
Šolski center KRANJ, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena 

šola

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Trgovec

Pečar - polagalec keramičnih oblog

Zidar* (tudi v vajeniški obliki)

Izvajalec suhomontažne gradnje

Tesar

Slikopleskar – črkoslikar* (tudi v vajeniški obliki)

Administrator

Frizer

Gradbeni tehnik

Ekonomski tehnik

www.sckr.si/sesgs/

10 Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

Pomočnik v tehnoloških procesih

Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni mehanik* (tudi v vajeniški obliki)

Inštalater strojnih inštalacij

Avtoserviser* (tudi v vajeniški obliki)

Avtokaroserist* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik 

www.scsl.si

10 Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo

Obdelovalec lesa

Mizar* (tudi v vajeniški obliki)

Tapetnik

Lesarski tehnik

www.scsl.si

GORIŠKA

11 Gimnazija Jurija Vege Idrija

Mehatronik operater

Strojni tehnik

Gimnazija 
https://www.gim-idrija.si/

12 Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija

Gimnazija (š)

Umetniška gimnazija

- Smer gledališče in film

- Likovna smer

www.gimng.si

13 Gimnazija Tolmin
Gimnazija

www.gimtol.si

http://www.sckr.si/sesgs/
http://www.scsl.si/
http://www.scsl.si/
https://www.gim-idrija.si/
http://www.gimng.si/
http://www.gimtol.si/
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14 Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Predšolska vzgoja

Gimnazija https://www.ss-venopilon.si/

15 Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

Računalnikar

Elektrikar

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

http://ers.scng.si/

15 Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

Obdelovalec lesa

Pomočnik v tehnoloških procesih

Inštalater strojnih inštalacij

Avtokaroserist* (tudi v vajeniški obliki)

Avtoserviser

Mehatronik operater

Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi v vajeniški obliki)

Mizar* (tudi v vajeniški obliki)

Tehnik mehatronike

Strojni tehnik

Logistični tehnik

https://spls.scng.si

15 Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola

Bolničar-negovalec

Zdravstvena nega

Tehniška gimnazija 

https://gzs.scng.si/

15 Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Gospodar na podeželju

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronomija in turizem (NOVO)                             

Kmetijsko-podjetniški tehnik 

Naravovarstveni tehnik

http://bts.scng.si/

15 Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola

Trgovec

Administrator

Ekonomski tehnik
http://sets.scng.si

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

https://www.ss-venopilon.si/
http://ers.scng.si/
https://spls.scng.si/
https://gzs.scng.si/
https://gzs.scng.si/
http://bts.scng.si/
http://sets.scng.si/
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16 Ekonomska šola Novo mesto

Trgovec

Ekonomski tehnik

Medijski tehnik

Ekonomska gimnazija

http://www.esnm.si/

17 Gimnazija in srednja šola Kočevje

Obdelovalec lesa

Mizar 

Trgovec 

Oblikovalec kovin –orodjar 

Ekonomski tehnik

Strojni tehnik

Gimnazija

Tehnik računalništva - NOVO

www.gssk.si

18 Gimnazija Novo mesto

Gimnazija

Gimnazija (š)

Klasična gimnazija 
www.gimnm.org

19
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm 

in biotehniška gimnazija

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Gospodar na podeželju

Cvetličar

Vrtnar

Slaščičar

Mesar

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Naravovarstveni tehnik

Tehniška gimnazija

https://www.ksgrm.net/

19
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za 

gostinstvo in turizem

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronomija in turizem ssgt.nm@guest.arnes.si

20 Srednja šola Črnomelj

Oblikovalec kovin - orodjar

Strojni tehnik

Gimnazija

Ekonomski tehnik - NOVO

https://www.sscrnomelj.si/

21 Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Elektrikar

Računalnikar

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehniška gimnazija

https://www.sc-nm.si/sestg/

http://www.esnm.si/
http://www.gssk.si/
http://www.gimnm.org/
https://www.ksgrm.net/
mailto:ssgt.nm@guest.arnes.si
https://www.sscrnomelj.si/
https://www.sc-nm.si/sestg/
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21
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in 

vzgojiteljska šola

Obdelovalec lesa

Mizar* (tudi v vajeniški obliki)

Zidar* (tudi v vajeniški obliki)

Izvajalec suhomontažne gradnje

Tesar

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Gradbeni tehnik

Lesarski tehnik

Predšolska vzgoja

https://www.sc-nm.si/sglvs/

21 Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Pomočnik v tehnoloških procesih

Inštalater strojnih inštalacij

Oblikovalec kovin orodjar* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni mehanik* (tudi v vajeniški obliki)

Avtokaroserist* (tudi v vajeniški obliki)

Avtoserviser* (tudi v vajeniški obliki)

Mehatronik operater* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik

Tehnik mehatronike

https://www.sc-nm.si/sss/

21 Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Bolničar-negovalec

Zdravstvena nega

Kemijski tehnik

Farmacevtski tehnik

Kozmetični tehnik

https://www.sc-nm.si/szks/

KOROŠKA

22 Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija

Gimnazija

Gimnazija (š) 

Farmacevtski tehnik

http://www.gimnazija-ravne.si 

https://www.sc-nm.si/sglvs/
https://www.sc-nm.si/sss/
https://www.sc-nm.si/szks/
http://www.gimnazija-ravne.si/
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22 Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola

Pomočnik v tehnoloških procesih

Avtoserviser

Mehatronik operater

Metalurg

Oblikovalec kovin - orodjar

Strojni tehnik 

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Metalurški tehnik

www.srednjasolaravne.si

23 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Obdelovalec lesa

Mizar* (tudi v vajeniški obliki)

Gastronomske in hotelske storitve

Trgovec

Ekonomski tehnik

Gastronomija in turizem

Predšolska vzgoja 

Okoljevarstveni tehnik

http://www.sssgm.sc-sg.si/

23 Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Gimnazija

http://www.gim.sc-sg.si/

23 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola

Bolničar-negovalec

Zdravstvena nega http://www.szs.sc-sg.si/

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

https://sgls.si/

https://informativnidnevi.sgls.si/

24 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Gozdar

Bolničar-negovalec

Mizar

Gozdarski tehnik

Zdravstvena nega

Pomočnik v tehnoloških procesih

Oblikovalec kovin - orodjar

Avtoserviser

Strojni tehnik

Ekonomski tehnik

Predšolska vzgoja - NOVO

Gimnazija

www.scpo.si25 Šolski center Postojna

http://www.srednjasolaravne.si/
http://www.sssgm.sc-sg.si/
http://www.gim.sc-sg.si/
http://www.szs.sc-sg.si/
https://sgls.si/
https://informativnidnevi.sgls.si/
http://www.scpo.si/
http://www.scpo.si/
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26 Vzgojni zavod Planina

Obdelovalec lesa 

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
http://www.vz-planina.si/

OBALNO-KRAŠKA

27 Gimnazija Antonio Sema Piran
Gimnazija (IS)

www.ginnasiosema.net

28 Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Gimnazija (SI)

Logistični tehnik (SI)

Elektrotehnik (SI)

Plovbni  tehnik (SI)

Ladijski strojni tehnik (SI)

www.geps.si

29 Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
Gimnazija (IS)

http://www.ginnasio-carli.si/

30 Gimnazija Koper

Gimnazija (SI)

Gimnazija (š) (SI)

Umetniška gimnazija (SI)

- Glasbena smer

                   Petje - instrument

- Likovna smer (SI)

http://www.gimnazija-koper.si

31 Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper

Trgovec (SI)

Administrator (SI)

Ekonomski tehnik (SI)

Ekonomska gimnazija (SI)

https://www.seps.si/

32 Srednja šola Izola

Zdravstvena nega (SI)

Kozmetični tehnik (SI)

Gastronomske in hotelske storitve (SI)* (tudi v vajeniški 

obliki)

Gastronomija in turizem (SI)

Predšolska vzgoja (SI)

http://www.srednjasolaizola.si/

www.ilb.scpo.si25 Šolski center Postojna, Ilirska Bistrica

Tehnik računalništva

Gimnazija

http://www.ilb.scpo.si/
http://www.vz-planina.si/
http://www.ginnasiosema.net/
http://www.geps.si/
http://www.ginnasio-carli.si/
http://www.gimnazija-koper.si/
https://www.seps.si/
http://www.srednjasolaizola.si/
http://www.ilb.scpo.si/
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34 Srednja tehniška šola Koper

Pomočnik v tehnoloških procesih

Inštalater strojnih inštalacij (SI)

Avtoserviser (SI)

Frizer (SI)

Računalnikar (SI)

Mehatronik operater*(SI) (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik (SI)

Tehniška gimnazija (SI)

http://www.sts.si 

35 Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Ekonomski tehnik 

Aranžerski tehnik

Gimnazija
http://scsks.splet.arnes.si/

OSREDNJESLOVENSKA

36 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pek

Slaščičar

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Naravovarstveni tehnik

www.bic-lj.si

36
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska 

šola

Veterinarski tehnik

Tehniška gimnazija www.bic-lj.si

37
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, 

Srednja šola

Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)

Pomožni administrator (GIB)

Računalnikar (GIB)

Elektrikar (GIB)

Administrator (GIB)

Ekonomski tehnik (GIB)

Elektrotehnik (GIB)

www.cirius-kamnik.si

38 Ekonomska šola Ljubljana

Ekonomski tehnik

Ekonomska gimnazija www.presernova.si

http://www.sts.si/
http://scsks.splet.arnes.si/
http://www.bic-lj.si/
http://www.bic-lj.si/
http://www.cirius-kamnik.si/
http://www.presernova.si/
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39 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehniška gimnazija 
www.vegova.si

40 Gimnazija Bežigrad, Gimnazija

Gimnazija

Gimnazija (š) www.gimb.org

41 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Ekonomski tehnik

Predšolska vzgoja

Gimnazija
https://www.gssrm.si/

42 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Gimnazija

https://www.gjp.si/

43 Gimnazija Ledina
Gimnazija

www.ledina.si

44 Gimnazija Moste Ljubljana
Gimnazija

www.gimoste.si

45 Gimnazija Poljane

Gimnazija

Klasična gimnazija  
www.gimnazija-poljane.com

46 Gimnazija Šentvid

Gimnazija

Gimnazija (š) 
www.sentvid.org

http://www.vegova.si/
http://www.gimb.org/
https://www.gssrm.si/
https://www.gjp.si/
http://www.ledina.si/
http://www.gimoste.si/
http://www.gimnazija-poljane.com/
http://www.sentvid.org/
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47 Gimnazija Šiška

Gimnazija

Gimnazija (š) 
https://www.gimnazija-siska.si/

48 Gimnazija Vič
Gimnazija

www.gimvic.org

49
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in 

baletna šola

Umetniška gimnazija  

- Glasbena smer

                  Glasbeni stavek

                  Petje - instrument

                  Jazz - zabavna glasba

- Plesna smer

                   Balet 

www.kgbl.si

50 Srednja ekonomska šola Ljubljana
Ekonomski tehnik

www.roska.si

51 Srednja frizerska šola Ljubljana
Frizer

www.frizerska.si

https://www.gimnazija-siska.si/
http://www.gimvic.org/
http://www.kgbl.si/
http://www.roska.si/
http://www.frizerska.si/
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53 Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Grafični tehnik

Medijski tehnik www.smgs.si

54
Strokovno izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in 

strokovna šola Bežigrad

Pomočnik v tehnoloških procesih

Preoblikovalec tekstilij

Izdelovalec oblačil

Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi v vajeniški obliki)

Papirničar** (samo v vajeniški obliki)

Avtoserviser* (tudi v vajeniški obliki)

Avtokaroserist* (tudi v vajeniški obliki)

Klepar – krovec* (tudi v vajeniški obliki)

Mehatronik operater* (tudi v vajeniški obliki)

Logistični tehnik

Ustvarjalec modnih oblačil

https://www.siclj.si/

55 Srednja šola Domžale, Gimnazija
Gimnazija

www.ssdomzale.si

55 Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola

Trgovec

Inštalater strojnih inštalacij

Avtoserviser

Tehnik računalništva

www.ssdomzale.si

52 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Upravljalec težke gradbene mehanizacije

Tesar

Zidar* (tudi v vajeniški obliki)

Kamnosek* (tudi v vajeniški obliki)

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Gradbeni tehnik

Geodetski tehnik

Okoljevarstveni tehnik

Tehniška gimnazija - NOVO

http://www.sggos.si/

http://www.sggos.si/
http://www.smgs.si/
https://www.siclj.si/
http://www.ssdomzale.si/
http://www.ssdomzale.si/
http://www.sggos.si/
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56 Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Ekonomski tehnik

Gimnazija www.ssjj.si

57 Srednja šola tehniških strok Šiška

Elektrikar

Računalnikar

Tehnik mehatronike
www.ssts.si

58 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Farmacevtski tehnik

Tehnik laboratorijske biomedicine

Zobotehnik

Kozmetični tehnik 

www.ssfkz.si

59 Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Gastronomske in hotelske storitve 

Gastronomija in turizem 

Gimnazija - NOVO

https://www.ssgtlj.si

60 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Tehnik oblikovanja z moduli:

- Grafični oblikovalec 

- Modni oblikovalec

- Oblikovalec uporabnih predmetov

Fotografski tehnik

Umetniška gimnazija

- Likovna smer

https://oblikovna.si/

61 Srednja trgovska šola Ljubljana

Trgovec

Aranžerski tehnik http://www.sts-ljubljana.si/

62 Srednja upravno  administrativna šola Ljubljana
Ekonomski  tehnik                                  Administrator                       

www.suaslj.com

http://www.ssjj.si/
http://www.ssts.si/
http://www.ssfkz.si/
https://www.ssgtlj.si/
https://oblikovna.si/
http://www.sts-ljubljana.si/
http://www.suaslj.com/
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63
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 

Ljubljana

Predšolska vzgoja

Gimnazija

Umetniška gimnazija

- Plesna smer

                   Sodobni ples

- Smer gledališče in film

www.svsgugl.si

64 Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Bolničar-negovalec

Zdravstvena nega https://szslj.si/

65 Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Gimnazija

www.gimask.sclj.si

65 Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola

Obdelovalec lesa

Mizar

Lesarski tehnik
https://www.lesarska.sclj.si/

65 Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

Strojni tehnik 

Kemijski tehnik

Tehnik varovanja
https://www.strojna.sclj.si/

66
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, 

Srednja tehniška in strokovna šola

Ekonomski tehnik

Tehnik elektronskih komunikacij www.scpet.si

67 Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Administrator

Gastronomske in hotelske storitve

Izdelovalec oblačil

https://www.vizvisnjagora.si/

http://www.svsgugl.si/
https://szslj.si/
http://www.gimask.sclj.si/
https://www.lesarska.sclj.si/
https://www.strojna.sclj.si/
http://www.scpet.si/
https://www.vizvisnjagora.si/
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68 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)

Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU, GJM)

Obdelovalec lesa (GLU, GJM)

Izdelovalec oblačil (GLU, GJM)

Mizar (GLU, GJM)

Grafični operater (GLU, GJM)

Računalnikar (GLU, GJM)

Slaščičar (GLU, GJM)

Gastronomske in hotelske storitve (GLU, GJM)

Vrtnar (GLU, GJM)

Oblikovalec kovin - orodjar (GLU, GJM)

Medijski tehnik (GLU, GJM)

Grafični tehnik (GLU, GJM)

https://srednja.zgnl.si/

69 Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

Pomočnik v tehnoloških procesih

Obdelovalec lesa

Avtokaroserist
https://zvi-logatec.si/

70

Center IRIS- Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in 

svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)

Pomožni administrator (slepi in slabovidni)

Administrator (slepi in slabovidni)

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni)

https://center-iris.si/

PODRAVSKA

71 Biotehniška šola Maribor

                                                                     Cvetličar

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Naravovarstveni tehnik

Veterinarski tehnik 

www.bts.si

72 Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše

Farmacevtski tehnik

Kemijski tehnik

Gimnazija
www.gimnazija-ruse.si

https://srednja.zgnl.si/
https://zvi-logatec.si/
https://center-iris.si/
http://www.bts.si/
http://www.gimnazija-ruse.si/
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73 Gimnazija Ormož

Gimnazija

Predšolska vzgoja

Zdravstvena nega
 http://www.gimnazija-ormoz.si/vpis-v-go/

74 Gimnazija Ptuj

Gimnazija

Gimnazija (š)

Umetniška gimnazija

- Smer gledališče in film

- Likovna smer

www.gimptuj.si

75 II. gimnazija Maribor 
Gimnazija

Gimnazija (š)
infodan.druga.si

76 III. gimnazija Maribor
Gimnazija

Gimnazija (š)

Predšolska vzgoja 

www.tretja.si

http://www.gimnazija-ormoz.si/
http://www.gimptuj.si/
file:///C:/Users/MGMrvar/AppData/Local/Temp/notesE3590B/infodan.druga.si
http://www.tretja.si/
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77
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in 

živilstvo Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Pek, Mesar, Slaščičar                                            
www.icp-mb.si

78 Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Umetniška gimnazija  

Glasbena smer: 

- Glasbeni stavek                                                   - Petje - 

instrument                                                - Jazz in 

zabavna glasba

Plesna smer

- Balet 

info@konservatorij-maribor.si

79 Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom

Logistični tehnik

Tehnik varovanja

Tehnik elektronskih komunikacij - NOVO

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

80 Prva gimnazija Maribor

Gimnazija

Klasična gimnazija https://www.prva-gimnazija.si

81 Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Ekonomski tehnik

Ekonomska gimnazija https://www.ses-mb.si/

82 Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Elektrikar

Računalnikar

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehniška gimnazija

www.sers.si

http://www.icp-mb.si/
mailto:info@konservatorij-maribor.si
https://prometna.net/srednja-sola/
https://www.prva-gimnazija.si/
https://www.ses-mb.si/
http://www.sers.si/
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www.gradbena.si

https://www.informativni-dnevi.si/

84 Srednja šola Slovenska Bistrica

Gimnazija                                        

Metalurški tehnik 

Ekonomski tehnik

Trgovec

https://www.sssb.si/   

85 Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronomija in turizem

Pomočnik v biotehniki in oskrbi - NOVO

www.ssgt-mb.si

86 Srednja šola za oblikovanje Maribor

Tehnik oblikovanja (modni oblikovalec, oblikovalec 

uporabnih predmetov, grafični oblikovalec)

Medijski tehnik

Grafični operater - NOVO

Izdelovalec oblačil - NOVO

SPI, Frizer

www.ssom.si

87 Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Ekonomski tehnik

Aranžerski tehnik                                                             

Trgovec                                                                

Administrator

www.sstd.si

83 Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Zidar

Tesar

Dimnikar

Izvajalec suhomontažne gradnje

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Slikopleskar – črkoslikar* (tudi v vajeniški obliki)

Gradbeni tehnik

Okoljevarstveni tehnik

Tehniška gimnazija

http://www.gradbena.si/
https://www.informativni-dnevi.si/
https://www.sssb.si/
http://www.ssgt-mb.si/
http://www.ssom.si/
http://www.sstd.si/
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88 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Bolničar - negovalec

Zdravstvena nega                                                      

Kozmatični tehnik                     
www.szks.si

89 Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola

Oblikovalec kovin - orodjar          

Instalater strojnih instalacij                                             

Mehatronik operater                                                       

Tehnik mehatronike                                                 

Avtoserviser                                                                 

Avtokaroserist                                                                    

Strojni tehnik

https://www.tscmb.si/

90 Lesarska šola Maribor

Obdelovalec lesa

Mizar                                                                               

Lesarski tehnik                                                                    

Gozdar                                  

Gozdarski tehnik                                                                                                      

https://srednja.lsmb.si/

91 Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Gospodar na podeželju

Cvetličar

Gastronomske in hotelske storitve

Kmetijsko-podjetniški tehnik

http://www.scptuj.si/

91 Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Trgovec

Ekonomski tehnik

Tehnik oblikovanja - NOVO
http://www.scptuj.si/

91 Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola

Elektrikar

Mehatronik operater

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehnik mehatronike

http://www.scptuj.si/

91 Šolski center Ptuj, Strojna šola

Pomočnik v tehnoloških procesih

Oblikovalec kovin – orodjar 

Inštalater strojnih inštalacij

Klepar-krovec* (tudi v vajeniški obliki)

Izdelovalec kovinskih konstrukcij

Avtoserviser* (tudi v vajeniški obliki)

Avtokaroserist* (tudi v vajeniški obliki)

 Strojni tehnik

http://www.scptuj.si/

http://www.szks.si/
https://www.tscmb.si/
https://srednja.lsmb.si/
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
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POMURSKA

www.solarakican.si

bsrakican@guest.arnes.si

93 Dvojezična srednja šola Lendava

Gastronomske in hotelske storitve (DV)

Avtoserviser (DV)

Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV)

Elektrikar (DV)

Trgovec (DV)

Oblikovalec kovin – orodjar (DV)

Inštalater strojnih inštalacij (DV)

Mehatronik operater (DV)

Ekonomski tehnik (DV)

Strojni tehnik (DV)

Kemijski tehnik (DV)

Gimnazija (DV)                                                       

Pomočnik v biootehnik in oskrbi (DV) - NOVO               

Pomočnik v tehnoloških procesih (DV) - NOVO

www.dssl.si

94 Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

Trgovec

Ekonomski tehnik

Logistični tehnik

Tehnik varovanja

Ekonomska gimnazija

https://www.ekonomska-ms.si/

95 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Predšolska vzgoja

Medijski tehnik

Gimnazija

Umetniška gimnazija

- Smer gledališče in film

www.gfml.si

96 Gimnazija Murska Sobota

Gimnazija

Gimnazija (š) https://www.gim-ms.si/

92 Biotehniška šola Rakičan

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Gospodar na podeželju

Kmetijsko-podjetniški tehnik

http://www.solarakican.si/
http://www.dssl.si/
https://www.ekonomska-ms.si/
http://www.gfml.si/
https://www.gim-ms.si/
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https://mismospts.si

www.mismospts.si

www.spts.si

98 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Gastronomske in hotelske storitve* (tudi v vajeniški obliki)

Gastronomija in turizem http://ssgtr.si

99 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Bolničar-negovalec

Zdravstvena nega

Kozmetični tehnik
www.szsms.si

SAVINJSKA

100 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Trgovec

Ekonomski tehnik

Tehnik varovanja

Ekonomska gimnazija

https://srednja-

escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-na-esc-2021-

2022/

https://www.gcc.si/

info@gcc.si

101 Gimnazija Celje - Center

Gimnazija

Umetniška gimnazija

- Likovna smer

Predšolska vzgoja 

97 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Inštalater strojnih inštalacij

Avtoserviser

Mizar

Elektrikar

Mehatronik operater* (tudi v vajeniški obliki)

Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik 

Tehnik računalništva

Elektrotehnik

Tehnik oblikovanja

https://mismospts.si/
http://www.mismospts.si/
http://www.spts.si/
http://ssgtr.si/
http://www.szsms.si/
https://srednja-escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-na-esc-2021-2022/
https://srednja-escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-na-esc-2021-2022/
https://srednja-escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-na-esc-2021-2022/
https://www.gcc.si/
mailto:info@gcc.si
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102 I. gimnazija v Celju

Gimnazija

Umetniška gimnazija

- Glasbena smer

                   Petje - instrument

Gimnazija (š)

Klasična gimnazija

www.prvagim.si

103 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronomija in turizem www.ssgt.si

104 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Bolničar-negovalec 

Zdravstvena nega

Kozmetični tehnik
www.szksc.si

105
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in 

strokovna šola

Vrtnar  

Cvetličar

Hortikulturni tehnik

Aranžerski tehnik

Fotografski tehnik

www.hvu.si

106 Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Gimnazija

Tehniška gimnazija http://infodan.sc-celje.si/

106 Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Zidar 

Tesar 

Izvajalec suhomontažne gradnje

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Gradbeni tehnik

Okoljevarstveni tehnik

http://infodan.sc-celje.si/

http://www.prvagim.si/
http://www.ssgt.si/
http://www.szksc.si/
http://www.hvu.si/
http://infodan.sc-celje.si/
http://infodan.sc-celje.si/
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106
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in 

računalništvo

Elektrikar

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Kemijski tehnik

http://infodan.sc-celje.si/

106
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in 

medije

Pomočnik v tehnoloških procesih

Oblikovalec kovin - orodjar

Inštalater strojnih inštalacij

Mehatronik operater 

Tehnik mehatronike

Strojni tehnik 

Medijski tehnik

http://infodan.sc-celje.si/

106 Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Preoblikovalec tekstilij

Avtoserviser

Avtokaroserist

Frizer

Ustvarjalec modnih oblačil

Logistični tehnik

http://infodan.sc-celje.si/

107 Šolski center Rogaška Slatina

Tehnik optik

Tehnik steklarstva

Gimnazija                                                      Gimnazija (š) 

- NOVO

Steklar* (tudi v vajeniški obliki)

https://scrs.si/

108
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Slovenske 

Konjice
Gimnazija http://www.sc-konjice-zrece.si/

108
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in 

strokovna šola Zreče

Oblikovalec kovin - orodjar

Inštalater strojnih inštalacij

Strojni tehnik

Gastronomija in turizem

http://www.sc-konjice-zrece.si/

http://infodan.sc-celje.si/
http://infodan.sc-celje.si/
http://infodan.sc-celje.si/
https://scrs.si/
http://www.sc-konjice-zrece.si/
http://www.sc-konjice-zrece.si/
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https://www.sc-s.si

110 Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

Elektrikar* (tudi v vajeniški obliki)

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Tehnik mehatronike

http://ers.scv.si

http://gimnazija.scv.si

https://informativni.scv.si

110 Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Geostrojnik rudar 

Geotehnik

Okoljevarstveni tehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih

Inštalater strojnih inštalacij

Avtoserviser

Mehatronik operater 

Oblikovalec kovin – orodjar 

Strojni mehanik* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik 

http://ssgo.scv.si/sl/

110 Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Gastronomske in hotelske storitve

Trgovec

Gastronomija in turizem

Ekonomski tehnik 

http://storitvena.scv.si/sl/

110 Šolski center Velenje, Gimnazija

Gimnazija

Gimnazija (š)

Umetniška gimnazija  

- Glasbena smer

                  Petje - instrument

- Likovna smer

109 Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Slaščičar

Pek

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Živilski prehranski tehnik

Veterinarski tehnik

https://www.sc-s.si/
http://ers.scv.si/
http://gimnazija.scv.si/
https://informativni.scv.si/
http://ssgo.scv.si/sl/
http://storitvena.scv.si/sl/
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POSAVSKA

111 Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola

Trgovec

Ekonomski tehnik

Predšolska vzgoja

Zdravstvena nega

www.sicbrezice.si

112 Gimnazija Brežice

Gimnazija

Gimnazija (š) www.gimnazija-brezice.si

113 Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško

Tehniška gimnazija

Pomočnik v tehnoloških procesih

Elektrikar

Oblikovalec kovin - orodjar

Avtoserviser

Strojni mehanik* (tudi v vajeniški obliki)

Strojni tehnik 

Elektrotehnik

Tehnik računalništva

https://www.sc-krsko.si/

113 Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica

Mizar 

Frizer https://www.sc-krsko.si/index.php/sevnica

ZASAVSKA

114 Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Ekonomski tehnik

Gimnazija

Gimnazija (š)
www.gess.si

115 Srednja šola Zagorje

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Trgovec

Gastronomske in hotelske storitve

Zdravstvena nega
http://www.sszagorje.si

http://www.sicbrezice.si/
http://www.gimnazija-brezice.si/
https://www.sc-krsko.si/
https://www.sc-krsko.si/index.php/sevnica
http://www.gess.si/
http://www.sszagorje.si/
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116 Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Pomočnik v tehnoloških procesih

Inštalater strojnih inštalacij 

Avtoserviser 

Oblikovalec kovin - orodjar

Elektrotehnik

Strojni tehnik

Tehnik računalništva

tajnistvo@stps-trbovlje.si

117 Gimnazija Litija
Gimnazija

www.gimnazija-litija.si    

ZASEBNE ŠOLE, KI IZVAJAJO JAVNOVELJAVNI PROGRAM

118
ERUDIO izobraževalni center

ERUDIO zasebna gimnazija
Gimnazija

https://www.erudio.si/slovenscina/gimnazija/erudi

o-zasebna-gimnazija

119 Škofijska gimnazija Vipava** Gimnazija https://www.sgv.si/

120 Waldorfska šola Ljubljana** Waldorfska gimnazija www.wsl.si

121
Zavod Antona Martina Slomška 

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška**
Gimnazija www.skofijska.si

122
Zavod sv. Frančiška Saleškega 

Gimnazija Želimlje**
Gimnazija https://zelimlje.si/

mailto:tajnistvo@stps-trbovlje.si
http://www.gimnazija-litija.si/
https://www.erudio.si/slovenscina/gimnazija/erudio-zasebna-gimnazija
https://www.erudio.si/slovenscina/gimnazija/erudio-zasebna-gimnazija
https://www.sgv.si/
http://www.wsl.si/
http://www.skofijska.si/
https://zelimlje.si/
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123
Zavod sv. Stanislava 

Škofijska klasična gimnazija**
Klasična gimnazija http://vpis.stanislav.si

** o višini šolnin bodo zasebni zavodi seznanili kandidate na informativnih dnevih

http://vpis.stanislav.si/


DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativni dnevi bodo potekali v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Dostop do predstavitev v 

ŽIVO (preko aplikacije ZOOM) bo omogočen preko spletne strani šole. Vstopi bodo organizirani samostojno za vsa izobraževalna 

področja: gimnazija, živilstvo in prehrana, naravovarstvo, kmetijstvo in kmetijska mehanika, hortikultura ter nižji poklicni program. 

Sodelovali bodo učitelji, dijaki, šolska svetovalna služba ter vodstvo šole.

Poleg predstavitve izobraževalnih programov bo možnost tudi ogleda šolskih prostorov in  življenja na šoli. 

NE

Na spletni strani šole bo objavljena povezava za videokonferenčno predstavitev za vsak program posebej, in sicer v petek, 11. 2. 

2022 ob 9. in ob 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.
NE

Informativni dan bo potekal v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri,  ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, preko videokonferenečne 

povezave ZOOM. Osnovne informacije o šoli, programih s predmetnikom, pogojih za vpis in dejavnostih bodo predstavljene na 

spletni strani šole. Natančen opis izvedbe informativnih dni bo objavljen na šolski spletni strani.

NE

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, preko aplikacije ZOOM. 

Povezava bo objavljena na spletni strani šole. V uvodnem delu bodo predstavljene ključne informacije o vpisu in delu v splošnem in 

športnem oddelku. V nadaljevanju bodo imeli učenci in njihovi starši možnost ogleda predstavitev pouka pri posameznih predmetih, 

pogovor z ravnateljico, svetovalno delavko, pedagoškim in športnim koordinatorjem ter s profesorji. 

NE

Informativni dan se bo odvijal preko videokonferečne povezave ZOOM v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, v petek, 11. 2. 2022, ob 

13. uri, za program mednarodna matura, v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, in  v soboto, 12. 2. 2022, ob 11. uri, za program 

mednarodna matura.

Uvodoma bo udeležence nagovoril ravnatelj, sledila bo predstavitev šole, predmetnih področij ter dejavnosti in projektov. Kandidati 

bodo imeli tudi možnost ogleda po lastni izbiri in možnost neposredne komunikacije z dijaki in s profesorji preko Zooma. Za starše 

bodo pripravili okroglo mizo, na kateri bodo lahko zastavljali vprašanja, ki jih zanimajo. Udeležencem bodo predstavili tudi program 

mednarodna matura. 

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativne predstavitve šole bodo potekale v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2.2022, ob 9. uri. Predstavitve 

bodo potekale "live stream", povezaa bo na spletni strani šole.                                                                     Predstavili bodo oba 

gimnazijska programa, vse smeri znotraj programa gimnazija, obšolske dejavnosti ter tuje jezike. Učenci in starši bodo lahko 

vprašanja pošiljali preko elektronske pošte. Na vsa vprašanja, ki jih bodo prispela do konca predstavitve, bodo odgovarjali ob koncu 

srečanj, na vsa kasneje prispela vprašanja pa preko elektronske pošte. 

NE

Informativna dneva preko videokonferenčne povezave Zoom v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. 

uri.
NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, bo potekal virtualni informativni dan po videokonferenci. V 

okviru predstavitev bodo učenci in starši imeli tudi možnost neposredne komunikacije z dijaki in profesorji. Povezave do 

informativnega dneva bodo objavljene na spletni strani šole.

NE

Virtualni informativni dan Tehniške gimnazije bo potekal po videokonferenci v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 

2022, ob 9. uri.
NE

Predstavitev šole  in programov bo potekala preko videokonference v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15.uri , n v soboto, 12. 2. 2022 ob 

9. uri.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativni dan bo potekal virtualno preko videokonferenc po naslednjem razporedu: v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri, v soboto, 

12. 2. 2022 ob 9. uri. Povezave do videokonferenčnih dogodkov bodo objavljene v tednu pred informativnimi dnevi na spletni strani 

šole. Na spletni strani šole bodo objavljene tudi podrobnejše informacije o posameznih izobraževalnih programih.

NE

Predstavitve preko videokonferenčne povezave bodo v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. Vse 

informacije bodo obiskovalci dobili na spletni strani šole: www.scsl.si.
NE

Predstavitve preko videokonferenčne povezave bodo petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. Vse 

informacije bodo obiskovalci dobili na spletni strani šole: www.scsl.si.
NE

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. ur,i ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Z virtualnim vodenim 

sprehodom skozi šolsko poslopje bodo predstavili vse izobraževalne programe ter številne dejavnosti, ki jih nudijo dijakom. Vse 

predstavitve bodo potekale preko videokonferenčne povezave ZOOM. Spletne povezave bodo objavljene na spletni strani šole.

NE

Informativna dneva bosta izvedena v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Predstavitve bodo 

potekale preko videokonferenčne povezave ZOOM. Spletna povezava bo objavljena na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva bosta izvedena v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.  Videokonferenčna 

povezava v Zoom okolju bo objavljena na spletni strani šole.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Predstavitve programov v živo preko videokonfrenčnih povezav v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. 

uri. Videokonferenčne povezave bodo objavljene na spletni strani šole.

NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, 

preko videokonferenčne povezave ZOOM, ki bo objavljena na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 10. uri in 16.30, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 

10.uri, preko videokonferenčne povezave ZOOM, ki bo objavljena na spletni strani šole. NE

V skladu s šolskim koledarjem bosta informativna dneva izvedena v petek, 11. 2. 2022, ter v soboto, 12. 2. 2022. Vse informacije o 

poteku informativnih dnevov bodo objavljene na spletni strani šole http://gzs.scng.si. 
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, 

preko videokonferenčne povezave ZOOM, ki bo objavljena na spletni strani šole. NE

V skladu s šolskim koledarjem bosta informativna dneva izvedena v petek, 11. 2. 2022, ter v soboto, 12. 2. 2022. Vse informacije o 

poteku informativnih dnevov bodo objavljene na spletni strani šole http://sets.scng.si. 
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva bosta v petek, 11.2. 2022, in v soboto, 12 .2. 2022, vse informacije o poteku bodo objavljene na spletni strani 

šole https://www.esnm.si
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Predstavitve bodo potekale preko video povezav, ki bodo objavljene na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v živo preko videokonferenčnega orodja ZOOM, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. 

in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezave bodo objavljene na spletni strani šole.
NE

informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15.uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, v 

živo preko videokonferenčnih povezav preko aplikacije ZOOM. Povezave bodo objavljene na spletnoi strani šole.  Po dogovoru 

bodo možni tudi kasnejši individualni obiski na sami lokaciji šole. Informacijo in kontaktno povezavo najdete na spletni strani šole. 
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, 

preko videokonferenčne povezave ZOOM. Videokonferenčne povezave bodo objavljene na spletni strani šole. 
NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 12. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, 

ogled virtualnega informativnega dne na spletni strani šole. Povezave do dogodkov bodo na spletni strani šole. Predstavitvam 

programov bo sledila klepetalnica z dijaki. V četrtek, 10. 2. 2022, bomo ob 18. uri izvedli predstavitev programov s klepetalnico za 

starše, povezava bo na spletni strani šole.

NE

Virtualni informativni dan v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, na spletni povezavi https://id.sc-

nm.si. 
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Virtualni informativni dan v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, na spletni povezavi https://id.sc-

nm.si. 
NE

Virtualni informativni dan v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, na spletni povezavi https://id.sc-

nm.si. 
NE

Virtualni informativni dan bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, na spletni povezavi 

https://id.sc-nm.si. 
NE

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave Zoom v petek, 11. 2. 2022, ob 9., 12. in 15. uri, ter v soboto, 

12. 2. 2022, ob 9. uri. Vse informacije in povezave bodo objavljene na spletni strani naše šole.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, predstavitev šole in pogovor s potencialnimi kandidati v živo preko orodja Teams. Razdeljeni 

bodo glede na interese in poklice. Vse potrebne informacije in povezave bodo na spletni strani naše šole
NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - 

predstavitev programov. NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - 

predstavitev programov. NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9., 15. in tudi 18. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, 

ob 9. uri - srečanje z učenci osnovnih šol in njihovimi starši bo potekalo preko videokonferenčne povezave. Povezave za 

posamezni izobraževalni program bodo dosegljive na https://informativnidnevi.sgls.si/.

NE

Informativna dneva na daljavo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

Spletno vstopno mesto na www.scpo.si
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Virtualni sprehod in predstavitev šole.
NE

Informativna dneva  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - Zoom videopredstavitev programov, 

virtualni ogled šole ter klepetalnice z dijaki in starši. Vse informacije glede izvedbe Informativnih dni bodo objavljene na šolski 

spletni strani šole v zavihku Informativni dan.

NE

Videoconferenza tramite Zoom nei seguenti orari:

- venerdì 11.2.2022 alle ore 9.00 e alle ore 15.00

- sabato 12.02.2022 alle ore 9.00.

NE

Predstavitev šole, izobraževalnih programov in posameznih predmetnih področij  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 

12. 2. 2022, ob 9. uri, preko Zoom videopredstavitev. Vse informacije in videokonferenčne povezave bodo objavljene na spletni 

strani šole. NE

Videopredstavitev v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. NE

Informativna dneva  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Zoom videopredstavitev programov. 

Vse informacije glede izvedbe Informativnih dni bodo objavljene na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva na daljavo v petek, 11. 2. 2022, ob 11. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

Spletno vstopno mesto na www.ilb.scpo.si
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva preko videokonferenčne povezave ZOOM v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 

15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Predstavili bodo izobraževalne programe, posamezne predmete, raznovrstne šolske 

dejavnosti, krožke, zanimive ekskurzije ter mednarodne in nacionalne projekte. Vse informacije in povezave do videokonferenc 

bodo objavljene na spletni strani šole.  

NE

Video povezava preko aplikacije ZOOM v petek,11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava bo 

objavljena na spletni strani šole. Najprej bo predstavitveni nagovor ravnatelja šole, kjer bodo predstavljene posebnosti šole kot 

celote, tudi program Erasmus+, sledile bodo predstavitve posameznih programov, ki jih bodo lahko učenci izbrali po želji in 

interesu. Možna bo tudi posebna povezava in razgovor z ravnateljem in svetovalno službo.Vse povezave bodo objavljene na 

spletni strani šole.

NE

Informativni dnevi bodo potekali v živo preko videokonferenčne povezave v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 

2022, ob 9. uri. Povezava bo dostopna preko spletne strani: https://info.bic-lj.si/.

Predstavili bodo izobraževalne programe, interaktivne virtualne sprehode po šoli, zanimive videoposnetke in odgovorili na vsa 

vprašanja. Vsak čertrek v tednu so na voljo tudi zoom pogovori v živo za bodoče dijake/inje. V pogovor se učenci vključijo na 

spletni strani www.bic-lj.si ali na povezavi: https://arnes-

si.zoom.us/j/95084106153?pwd=Skt4UG9KcS9oVHNPQzBVZ2pGSXV6QT09

NE

Informativni dnevi bodo potekali v živo preko videokonferenčne povezave v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 

2022, ob 9. uri. Povezava bo dostopna preko spletne strani: https://info.bic-lj.si/

Predstavili bodo izobraževalna programa, interaktivne in virtualne sprehode po šoli, Šolsko veterinarsko ambulanto, zanimive 

videoposnetke in odgovorili na vsa vprašanja. Vsak četrtek v tednu so na voljo tudi spletni pogovori v živo za bodoče dijake/inje. 

Termin si rezervirate na spletni strani www.bic-lj.si ali na povezavi: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/BICLjubljanaGimnazijainveterinarskaola@biclj.onmicrosoft.com/bookings/s/GC-jJYi-

kkSUDhTLFM2LxA2

NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Povezava bo dostopna preko spletne strani: http://www.cirius-kamnik.si/ Predstavili bodo center,   izobraževalne programe, bivanje, 

usposabljanje in rehabilitacijo v okviru Srednje šole CIRIUS Kamnik.

NE

Predstavitev šole in obeh programov bo v petek, 11. 2. 2022, ob 10. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 10. uri. Povezava bo 

objavljena na spletni strani šole. 
DA



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Predstavitve programov Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana bodo potekale v petek 11. 2. 2022, ob 

9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Predstavitvena srečanja bodo izvedena prek aplikacije ZOOM. Povezave bodo 

objavljene teden dni pred informativnimi dnevi na spletni strani šole www.vegova.si.

NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Predstavitvena srečanja bodo potekala prek aplikacije ZOOM. Povezave bodo objavljene 10. 2. 2022 na spletni strani Gimnazije 

Bežigrad.

NE

Informativna dneva bosta potekala preko videokonferenčne povezave v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 

15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Vse informacije in povezave bodo objavljene na spletni strani šole www.gssrm.si in 

družabnih omrežjih Facebook šole.

NE

Videokonferenca s splošnimi informacijami v petek, 11. 2. 2022, ob 11. in 14.uri, in v soboto, 12. 2. 2021, ob 9.uri. NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - 

videokonferenčna predstavitev programa, aktivov, oddelkov s športniki itd. NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. 

Splošnim predstavitvam programov bodo sledili videokonferenčni pogovori z dijaki in učitelji posameznih predmetnih področij. Vse 

informacije bodo objavljene na spletni strani šole.

NE

V petek, 11. 2. 2022:                                                                                                                                                - ob 9. in 15. uri - 

osnovne informacije o programu gimnazije in športne gimnazije

- ob 9. 30 in 15.30 -  sprehod po šoli

- ob 10. in 16. uri - razgovor z ravnateljem, šolsko psihologinjo, športnim koordinatorjem in dijaki.                                                                                                            

V soboto, 12. 2. 2022:                                                                                                                                                - ob 9. uri - 

osnovne informacije o programu gimnazije in športne gimnazije

- ob 9. 30 - sprehod po šoli

- ob 10. uri - razgovor z ravnateljem, šolsko psihologinjo, športnim koordinatorjem in dijaki.                                                                                           

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativni dan:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri - predstavitev za športne oddelke,

- v petek, 11. 2. 2022, ob 10.30 - predstavitev za splošne oddelke,

- v petek, 11. 2. 2022, ob 12. uri - predstavitev Projektov Nogometne zveze Slovenije  za fante in dekleta,

- v petek, 11. 2. 2022, ob 15. uri - predstavitev za športne in splošne oddelke,

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - predstavitev za športne in splošne oddelke,

Predstavitvi pred informativnimi dnevi:

- v sredo, 26. 1. 2022, ob 18. uri - predstavitev za športne in splošne oddelke,

- v četrtek, 3. 2. 2022, ob 16. uri - predstavitev za športne in splošne oddelke.

Na vseh dogodkih bodo podali tudi informacije o vpisu v dijaški dom. Povezave na vse dogodke, ki bodo potekali preko aplikacije 

ZOOM, bodo teden  pred dogodkom objavljene na spletni strani šole www.gimnazija-siska.si v rubriki ZADNJE NOVICE.

NE

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave ZOOM in prenosa v živo preko YouTube-a v naslednjih 

terminih:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri – prvi termin

- v petek, 11. 2. 2022, ob 15. uri – drugi termin

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri – tretji termin

Dostop/povezave do predstavitev bodo objavili v četrtek, 10. 2. 2022, na spletni strani šole.

NE

Predstavitev šole in programov bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. NE

V živo bo predstavitev potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Predhodno je obvezna 

prijava na predstavitev na naši spletni strani www.roska.si.
DA

Videokonferenčna srečanja bodo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava do dogodkov bo 

objavljena na spletni strani šole.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Videokonferenčna srečanja bodo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 13. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava do dogodkov bo 

objavljena na spletni strani šole.
NE

Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave Zoom v petek 11. 2. 2022 ob 9.uri in 15.uri 

in v soboto 12.2.2022 ob 9.uri.

Linki do predstavitev posameznih programov bodo objavljeni na spletni strani šole www.siclj.si

NE

Predstavitev programa preko videokonferenčne povezave ZOOM s pojasnili gostitelja bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Vsebine programa si bodo kandidati lahko ogledali v virtualnem sprehodu po šoli.
NE

Predstavitev programa preko videokonferenčne povezave ZOOM s pojasnili gostitelja bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Vsebine programa si bodo kandidati lahko ogledali v virtualnem sprehodu po šoli.
NE

Videokonferenčna srečanja (preko aplikacije ZOOM) bodo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Povezava do dogodkov bo objavljena na spletni strani šole.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Predstavitev obeh programov bo preko videokonferenčne povezave ZOOM, v več sobah, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

Povezave za srečanja bodo objavljene na spletni strani šole www.ssjj.si. 

NE

Informativni dan bodo izvedli preko orodja Zoom. Povezava na dogodek bo dostopna preko spletne strani šole www.ssts.si. 

Predstavitev bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.
NE

Videokonferenčne povezave bodo objavljene na spletni strani šole:

v petek, 11. 2. 2022:                                                                                                                                              ob 9.uri za program 

farmacevtski tehnik,                                                                                                                   ob 10.30 za programa: kozmetični 

tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine,

ob 12.uri za program zobotehnik,

ob 15. uri za programa:zobotehnik in farmacevtski tehnik,

ob 16. uri za programa: kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine;

v soboto, 12. 2. 2022:                                                                                                                                             ob 9. uri za 

programa: kozmetični tehnik in zobotehnik

ob 10. uri za programa:farmacevtski tehnik.in tehnik laboratorijske biomedicine.

          

NE

Predstavitve bodo potekale na daljavo, po videokonferenčni povezavi. Povezave do srečanj bodo objavljene na spletni strani šole 

www.ssgtlj.si. Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15.uri ter v soboto, 12. 

2. 2022, ob 9.uri. 

NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 

9. uri. Povezave do srečanj bodo objavljene na spletni strani šole https://oblikovna.si/novice/.

V vseh treh terminih bodo predstavili vse programe šole.

NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri - video predstavitev z video delavnicami.

V petek, 11. 2. 2022 od 11. do 14. ure - individualna klepetalnica (FB, Instagram, elektronska pošta).

V soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - video predstavitev z video delavnicami.

NE

Predstavitve bodo potekale preko spletnih povezav - v petek, 11. 2. 2022: ob 9. in 15. uri, v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. V 

navedenih terminih bo potekala predstavitev šole in programov ter odgovori na vprašanja.                      Informacije o poteku in 

prijavi bodo objavljene na spletni strani šole: suaslj.com 

DA



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Predstavitve bodo potekale v živo preko videokonferenčne povezave (za vsak program individualna predstavitev in povezava), in 

sicer:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri,

- v petek, 11. 2. 2022, ob 15. uri,

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.                                                                                                                           Več informacij (in 

povezave) bo objavljenih na spletni strani www.svsgugl.si. 

NE

V petek, 11. 2. 2022,  predstavitev v živo preko videokonferenčne povezave ZOOM. Povezava bo objavljena na dan dogodka na 

spletni strani šole. 

Predstavitev programov Zdravstvena nega (SSI) in Bolničar- negovalec (SPI) ob 9. 12., 15. in 18. uri

Po vsaki predstavitvi bo čas na voljo tudi za vprašanja in pogovor z učitelji, dijaki in svetovalno delavko.  

V soboto, 12. 2. 2022, ob 10. uri udeležence vabijo na nagradni kviz, s katerim bodo preverili svoje znanje o  poznavanju šole in 

programov.

Povezava bo objavljena na dan dogodka zjutraj na spletni strani šole.

NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri, ob 10.30 in ob 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri in ob 10.30 - nagovor ravnateljice in 

odgovori na vprašanja NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15.uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - videokonferenčne povezave preko ZOOM na spletni strani 

šole.

V vseh treh terminih bo potekala predstavitev programa preko Prezi-ja, promocijskega filma in 3D vizualizacije prostora, kjer se 

dogajajo posamezne aktivnosti dijakov na šoli.

NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, video predstavitev izobraževalnih programov. NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, osrednji dogodek s predstavitvijo programov ter možnost 

udeležbe na delavnicah. Dogodki bodo potekali preko videokonferenčnih povezav. Izvedli bodo tudi pred-informativne dneve 28. 1. 

in 4. 2. 2022 ob 14. uri preko video povezave, ki bo dostopna na spletni strani šole.Več informacij o dogodkih bo objavljenih na  

spletni strani šole.

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. DA

Informativna dneva (petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri) bosta izvedena v virtualni obliki preko 

povezav, ki bodo objavljene na spletni strani šole.
NE

Dogodke na informativnih dnevih (predstavitve šole, izobraževalnih programov, poklicev, tudi dijaškega doma) bodo objavljali na 

spletni strani www.gimnazija-ruse.si. 
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

V petek, 11. 2. 2022:

ob 9. uri – predstavitev izobraževalnih programov in dejavnosti šole 

(https://arnes-si.zoom.us/j/93050963097?pwd=K0NDcXZ3S2RIL29UWUVydmcwOENZUT09)

ob 9.30 – predstavitev programa splošna gimnazija (Zoom klepet – ostane ista povezava: https://arnes-

si.zoom.us/j/93050963097?pwd=K0NDcXZ3S2RIL29UWUVydmcwOENZUT09)

ob 10. uri – predstavitev programa predšolska vzgoja (https://arnes-

si.zoom.us/j/92467106707?pwd=NndTWXRFRlkrR0srUmJyaTRYWG5sUT09)

ob 10.30 – predstavitev programa zdravstvena nega (Zoom klepet: 

https://arnes-si.zoom.us/j/95808866064?pwd=WEd1UjdTclVJbndaaXdMN0xURGhldz09)

 

ob 15. uri – predstavitev izobraževalnih programov in dejavnosti šole 

(https://arnes-si.zoom.us/j/94011134437?pwd=MHJGNU5mTldiODdjRXZmYnRFellhUT09)

ob 15.30 – predstavitev programa splošna gimnazija (Zoom klepet – ostane ista povezava: https://arnes-

si.zoom.us/j/94011134437?pwd=MHJGNU5mTldiODdjRXZmYnRFellhUT09)

ob 16.uri – predstavitev programa predšolska vzgoja

(https://arnes-si.zoom.us/j/96070536018?pwd=SjFLQjRQQzVPejMzcmlOZWd6aGxmQT09)

ob 16.30 – predstavitev programa zdravstvena nega (Zoom klepet: 

https://arnes-si.zoom.us/j/91725510708?pwd=aTJFN3hOeTdjN2hISjFjdng3ZWVrdz09)

V soboto, 12. 2. 2022: 

ob 9. uri - predstavitev izobraževalnih programov in dejavnosti šole (https://arnes-

si.zoom.us/j/98523640329?pwd=Z2xGdmFLb2lwekZKZ1JGVE8wNTFnQT09)

ob 9.30 – predstavitev programa splošna gimnazija (Zoom klepet – ostane ista povezava: https://arnes-

si.zoom.us/j/98523640329?pwd=Z2xGdmFLb2lwekZKZ1JGVE8wNTFnQT09)

ob 10. uri – predstavitev programa predšolska vzgoja

(https://arnes-si.zoom.us/j/91467817831?pwd=UFVsa3dwdkN0K2o3UTVyZlpmZTFyUT09)

ob 10.30 – predstavitev programa zdravstvena nega (Zoom klepet: 

https://arnes-si.zoom.us/j/97130035476?pwd=b3JHOFNMZTdNZnYrZTVvRzM5NTNHUT09)

NE

Virtualni informativni dan bo potekal 11.2. 2022 in 12.2. 2022, od 9.ure naprej. Informativni dan bo sastavljen iz 2 delov:

- virtualna vodena spletna predstavitev življenja in dela na šoli - za obisk bo dostopna neprekinjeno;

- interaktivna spletna predstavitev predmetnih  področij in programov ( splošna gimnazija, umetniška gimnazija - likovna smer, 

umetniška gimnazija - smer gledališče in film, gimnazija (š) s predstavitvami v živo in možnostjo vprašanj -  dostop po urniku.

Povezave do spletne strani informativnega dneva in do urnika interaktivnih  predstavitev bodo objavljene na spletni strani šole 

www.gimptuj.si

NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9.30 in 15.30, bo predstavitev programa gimnazija, ob 10. in 16. uri pa predstavitvi športnega oddelka in 

programa mednarodne mature.

V soboto, 12. 2. 2022, ob 9.30, bo predstavitev programa gimnazija, ob 10. uri pa predstavitvi športnega oddelka in mednarodne 

mature.

NE

Informativna dneva bosta izvedena v virtualni obliki preko povezav na naslovu https://www.tretja.si/informativni

v naslednjih terminih:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri,  za vse tri programe: gimnazija, gimnazija - športni  oddelek, predšolska vzgoja,

- v petek, 11. 2. 2022, ob 15. uri,  za vse tri programe: gimnazija, gimnazija - športni  oddelek, predšolska vzgoja,

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri  za vse tri programe: gimnazija, gimnazija - športni  oddelek, predšolska vzgoja.

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

 Informativni dnevi bodo potekali v petek, 11. 2. 2022, ob 12. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 10. uri. Dostop do predstavitev v 

ŽIVO (preko aplikacije ZOOM) bo omogočen preko spletne strani šole.
NE

Informativna dneva (petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri) bosta izvedena v virtualni obliki preko 

povezav, ki bodo objavljene na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva bosta v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. Predstavitvena srečanja bodo 

potekala prek aplikacije ZOOM. Povezave bodo objavili na spletni strani šole.
NE

 Predstavitev šole, izobraževalnih programov in posameznih predmetnih področij bo v petek, 11. 2. 2022, z začetkom ob 9. in 15. 

uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, z začetkom ob 9. uri. Informativni dnevi bodo potekali na daljavo. Po informativnih dnevih je po 

predhodni najavi možen ogled šole. Vse informacije in povezave bodo dostopne na spletni strani šole:

https://www.prva-gimnazija.si

NE

Predstavitev programov:

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, 

v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.                                                                                                                          Predstavitev športnih 

oddelkov:

v petek, 11. 2. 2022, ob 10. in 16. uri, 

v soboto 12. 2. 2022, ob 10.uri.

Predstavitev bo potekala v sklopu virtualnega kariernega sejma na povezavi: https://karierni-sejem.si/os/razstavni-prostor/srednja-

ekonomska-sola-in-gimnazija-maribor

NE

 

Informativna dneva bosta potekala preko videokonferenčne povezave ZOOM:

v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri,

v soboto, 12. 2. 2022, ob 10.uri. 

Pester program z možnostjo postavljanja vprašanj v živo zaposlenim in dijakom. 

ZOOM povezava bo objavljena na spletni strani šole.

Več informacij na www.sers.si . 

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Spletni informativni dnevi bodo potekali:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9.uri.

Povezave do srečanj "v živo" bodo objavljene na spletni strani šole - www.sssb.si 

NE

Informativna dneva (petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri) bosta izvedena v virtualni obliki preko 

povezav, ki bodo objavljene na spletni strani šole
NE

Predstavitev šole in izobraževalnih programov bo potekala preko videokonference. Link za dostop bo objavljen na spletni strani 

šole. 

v petek, 11. 2. 2022 ob 9. uri,

v petek,11. 2. 2022 ob 15. uri in

v soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri. 
NE

V četrtek, 10. 2. 2022, bo ob 17. uri, potekal e-PREDINFORMATIVNI DAN - predstavitev ekonomskega tehnika, izpostavili bodo 

športni oddelek ekonomskega tehnika - ekonomski tehnik športniki, aranžerskega tehnika - art dizajnerja, trgovca in administratorja.

Dogodka se lahko udeležite preko povezave, ki bo objavljena na spletni strani šole: www.sstd.si. 

Poleg tega šola pripavlja tudi e-INFORMATIVNA DNEVA (predstavitev ekonomskega tehnika, izpostavili bodo športni oddelek 

ekonomskega tehnika - ekonomski tehnik športniki, aranžerskega tehnika - art dizajnerja, trgovca in administratorja:

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9., 11. ter 16.uri, in

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 10.uri.

Dogodka se lahko udeležite preko povezave, ki bo objavljena na spletni strani šole: www.sstd.si. 

NE

NEV petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, predstavitve preko videokonferenečne povezave.



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Virtualni informativni dan bo potekal v petek, 11. 2. 2022, ob 9. uri (klepet v živo preko aplikacije ZOOM bo potekal od 9. do 12. ure) 

in ob 15. uri (klepet v živo preko aplikacije ZOOM bo potekal od 15. do 16. ure), ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri (klepet v živo 

preko aplikacije ZOOM bo potekal od 9. do 10. ure). Povezava do predstavitve in do klepeta bo objavljena na spletni strani šole.

NE

V petek 11. 2. 2022, ob 9. in 17. uri, in v soboto 12. 2.2022, ob 9. uri, predstavitev programov šole preko video konference. 

Povezava do dogodka bo objavljena na spletni strani https://www.tscmb.si/. Spremljajte spletno stran šole.
NE

Online predstavitev šole in izobraževalnih programov bo potekala preko videokonference: https://arnes-

si.zoom.us/j/92957815359?pwd=UFlTbWJRSFBRQS9lTzVlRk05a3VLZz09

v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto 12. 2. 2022, ob 9. uri.

NE

Informativni dan bo potekal v petek 11. 2. 2022 ob 9. in 15 uri. V soboto 12. 2. 2022 ob 9. uri. Predstavitev bo potekala preko 

ZOOM povezave. Link: http://setk.scptuj.si/ 
NE

Informativni dan bo potekal v petek 11. 2. 2022 ob 9. in 15 uri. V soboto 12. 2. 2022 ob 9. uri. Predstavitev bo potekala preko 

ZOOM povezave. Link: http://setk.scptuj.si/ 
NE

Informativna dneva bodo izvedli v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in  15. uri, ter v soboto 12. 2. 2022, ob 9. uri. Na spletni strani šole 

https://elektro.scptuj.si/ bodo pripravili virtualni sprehod po šoli, predstavitve področij, med katerimi lahko kandidati izbirajo,da si 

bodo lažje predstavljali življenje in delo na šoli. Po uvodnem delu sledi še zoom "dijak-učencu", kjer bodo lahko kandidati klepetali z 

dijaki.

NE

Informativni dan bo v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Predstavitev bo na ZOOM povezavi, ki 

bo objavljena na spletni strani šole:

http://strojna.scptuj.si/

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Virtualni informativni dan bo potekal 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava bo objavljena na spletni strani 

šole
NE

Virtualni imformativni dan bo potekal 11.2. 2022, ob 9. in 15 uri, ter 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava do predstavitve bo objavljena 

na spletni strani šole.
NE

Informativna prireditev bo potekala preko zoom aplikacije na daljavo. Povezava bo objavljena na spletni strani šole: www.gfml.si 

Pridružite se lahko v: 

petek, 11. 2. 2022. ob 9. in/ali ob 15. uri

soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri.

NE

Interaktivna predstavitev šole s kulturnim programom (videokonferenca Zoom). Linki za dostop bodo objavljeni na spletni strani 

šole: 

- 11. 2. 2022 ob 9. uri, 

- 11. 2. 2022 ob 15. uri,

- 12. 2. 2022 ob 9. uri. 

NE

Predstavitev šole in izobraževalnih programov bo potekala preko videokonference. Link za dostop bo objavljen na spletni strani 

šole. 

v petek, 11. februarja 2022 ob 9. uri,

v petek,11. februarja 2022 ob 15. uri in

v sobto, 12. februarja 2022 ob 9. uri. 



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Spletni informativni dan bo, v skladu s šolskim koledarjem, potekal v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, 

ob 9. uri, preko videokonferenčnega sistema Zoom; povezava bo objavljena na spletno strani šole.
NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 12. in 16. uri, ter v soboto 12. 2. 2022 ob 11.uri - predstavitve preko videokonferenčne povezave ZOOM. 

Povezava bo objavljena na spletni strani šole.
NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, predstavitve preko videokonferenčne povezave ZOOM. 

Povezava do dogodka bo objavljena na spletni strani šole.
NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri na 

https://info.gcc.si/
NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri - predstavitve preko videokonferenčne povezave za 

posamezne poklice. Linki za dostop bodo objavljeni na spletnih straneh šole. Za osnovnošolce so pripravili posebno spletno stran z 

informacijami o poklicih, vpisu... (https://mismospts.si,  www.mismospts.si).

NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Preko videokonferenčne povezave (aplikacija TEAMS) bodo v petek, 11. 2 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri 

,izvedli več dogodkov:

- uvodni nagovor in predstavitev gimnazije,

- interaktivne predstavitve klasične, umetniške in športne gimnazije,

- interaktivna soba za klepet z ravnateljem, profesorji ali dijaki.

Povezave do dogodkov bodo objavljene na spletni strani šole.

NE

Informativni dan bo preko videokonferenčne povezave v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9.uri.
NE

Informativni dan - Znanje za sedanjost in prihodnost - v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9.uri. NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Povezava dogodkov bo objavljena na spletni strani šole: www.hvu.si. 

V vseh treh terminih bodo izvedli več dogodkov:

- 	uvodni nagovor in predstavitev šole

- 	interaktivne predstavitve posameznih programov: cvetličar, vrtnar in hortikulturni tehnik, aranžerski tehnik in fotografski tehnik 

(izbira po želji in interesu; pogovor »v živo«)

-	možen razgovor z ravnateljico in svetovalno službo.

NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

Podrobnosti o vpisu na spletni strani: https://gl.sc-celje.si/vpis-za-bodoce-dijake/
NE

Informativna dneva bosta v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, s 

predstavitvami v živo in možnostjo klepeta preko videokonferenčne povezave. Več informacij na spletni strani http://gvo.sc-celje.si 
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativni dan bo potekal v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9.uri na naslovu: http://infodan.sc-

celje.si/                                                                                                                                        Vse informacije na šolski spletni 

strani: https://ker.sc-celje.si/ 

NE

V petek, 11. 2. 2022, od 9. do 18. ure, in v soboto, 12. 2. 2022, od 9. do 12. ure, klepetalnica v živo. Več informacij na  spletni strani 

šole https://smm.sc-celje.si
NE

Informativna dneva v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri ,s 

predstavitvami v živo in možnostjo klepeta preko videokonferenčne povezave. Več informacij na spletni strani šole http://sdl.sc-

celje.si 

NE

Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave v 

•	petek, 11. 2. 2022, ob 9., 15. in 18. uri ter v 

•	soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri.. 

Po predstavitvah  klepetalnice z učitelji in dijaki, in sicer v

•	petek, 11. 2. 2022, ob 10. in 16.uri  ter v 

•	soboto, 12. 2. 2022 ob 10. uri.

Povezave do videokonferenčnih dogodkov bodo objavljene na šolski spletni strani: https://scrs.si/, pod zavihkom vpis --> 

informativni dan: https://scrs.si/informativni-dan/. 

NE

Osrednji informativni dogodek bo v živo  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9 uri, preko spletne 

strani.
NE

Osrednji informativni dogodek bo v živo  v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9 uri, preko spletne 

strani.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

V petek, 11. 2. 2022, ob 11. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, informativni dnevi v živo na http://informativni.scv.si.
NE

Informativni dan bo potekal na daljavo, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava: 

https://informativni.scv.si
NE

Informativna dneva bosta potekala na daljavo, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Povezava: 

https://informativni.scv.si
NE

Informativni dnevi bodo potekali na daljavo, v petek, 11. 2. 2022,  ob 9. uri: predstavitveni video, ob 10. uri: pogovor s profesorji in 

dijaki preko videokonference. V petek, 11. 2. 2022, ob 15 uri: predstavitveni video, ob 16. uri: pogovor s profesorji in dijaki preko 

videokonference. V soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri: predstavitveni video, ob 10. uri: pogovor s profesorji in dijaki preko 

videokonference.                                                                                                           Povezava: http://informativni.scv.si. 

NE

V petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, bodo objavljene povezave do virtualnih predstavitev "v 

živo" vseh programov šole. Na voljo bodo tudi za vprašanja.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave ZOOM (povezava bo objavljena na spletnih straneh šole):

- v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15.uri, 

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 9.uri. NE

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave, ki bo objavljena na spletni strani šole. Potekala bosta v 

petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri  ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.
NE

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2., ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2., ob 9 uri v živo preko videokonferenčne 

povezave, na šolski spletni strani. Uvodni del bo posnet, nato pa sledi povezava v živo glede na izbran program.
NE

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022., ob 9. uri, v živo preko 

videokonferenčne povezave, na šolski spetni strani. Uvodni del bo posnet, nato pa sledi povezava v živo glede na izbran program.
NE

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 

15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. To bodo predstavitve šole (programov, šolskega in obšolskega življenja), sledile pa bodo 

klepetalnice o teh istih temah. 

NE

Informativni dan bodo organizirali v živo preko videokonferenčne povezave v petek, 11 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 

2022, ob 9. uri.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave na spletni stran šole www.stps-trbovlje.si v skladu s šolskim 

koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.  Uvodni del in predstavitve programov bodo 

posnete, takoj za njimi bo  v »živo« videokonferenca, kjer bodo učitelji na voljo za vprašanja preko ZOOM-a po posameznih 

programih. V petek in soboto od 10.30 do 11.10 ter v petek od 16.30 do 17.10 lahko kandidati poklepetajo z ravnateljico. Na spletni 

strani šole bodo objavljeni tudi drugi podatki o šoli in programih ter zanimivi utrinki dela na šoli. 

NE

Informativna dneva bosta izvedena preko videokonferenčne povezave v skladu s šolskim koledarjem v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 

15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Izvedli bodo predstavitev šole, možnost pa bo tudi postavljanja vprašanj. Povezava in 

dodatne informacije na spletni strani.

NE

Informativna dneva bosta v petek, 11. 2. 2022, ob 11.30, in v soboto, 12. 2. 2022, ob 10. uri. Povezava na oba dogodka bo 

objavljena na spletni strani

https://www.erudio.si/slovenscina/gimnazija/erudio-zasebna-gimnazija.
DA

Informativna dneva bosta potekala preko videokonferenčne povezave v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 

2022, ob 9. uri.  Povezava bo objavljena na spletni strani šole http://www.sgv.si
NE

Informativni dnevi bodo potekali v živo preko videokonferenčne povezave, in sicer v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 

12. 2. 2022, ob 9. uri.
NE

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, in v soboto, 12. 2. 2022. Predstavitev šole bo na skupnem spletnem 

portalu srednjih šol za informativne dneve, ki bo objavljen na spletni strani in socialnih omrežjih gimnazije ter v medijih. Ogled 

gradiv bo možen ob kateremkoli času, imeli pa bodo tudi pogovore z dijaki in s profesorji ter predstavitve v živo preko Zoom-a v 

objavljenih terminih (z začetkom predvidoma ob 9. in 15. uri).

NE

Na šoli bodo pomembne informacije o vpisu objavili na spletni strani. Ob tem pa bodo  petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v 

soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, preko videokonferenčne povezave pripravili predstavitev ustanove in vpisa.
NE



DODATNE INFORMACIJE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA

Informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, dan odprtih vrat pa v 

soboto, 29. 1. 2022, od 9.. do 11. ure. Srečanja bodo potekala preko videokonferenčne povezave ZOOM, sledi interaktivno voden 

ogled šole in dijaškega doma. Na koncu  bodo v pogovornih sobah v ZOOMu čakali dijaki, nekdanji dijaki, profesorji, ravnatelja 

gimnazije in dijaškega doma ter svetovalna delavka, ki bodo odgovarjali na vprašanja. Do vseh dogodkov kandidati dostopajo 

preko spletne strani http://vpis.stanislav.si, kjer bo program vsega dogajanja in še mnogo drugih koristnih informacij.

NE


