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INFORMATIVNI DAN 
 

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o 
vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.  

 
Informativni dan bo potekal: 

- v petek, 12. februarja 2016, ob 9. in 15. uri, ter 
- v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 

 
Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o 

vpisu. 
 

 

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI INFORMATIVNEGA DNEVA ZA 

POSAMEZNE ŠOLE (urejeno po regijah): 

 

GORENJSKA REGIJA 
1. Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 12. februarja 2016, od 

13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 13. februarja 2016, od 10. ure do 11. ure,  v 
učilnici 2. 

2. Šolski center Škofja Loka bo izvedel informativni dan za: 
Srednjo šolo za strojništvo v 

 petek, 12. februarja 2016, ob 9. uri, v veliki predavalnici v pritličju šole, in ob 15. uri, v predavalnici v I. 

nadstropju nove stavbe  Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, in 

 soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri, v predavalnici v I. nadstropju nove stavbe  Medpodjetniškega 

izobraževalnega centra  Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, ter za  
Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka  v  

 petek, 12. februarja 2016, ob 9. in 15. uri, v učilnici št. 7, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka, ter v soboto, 13. 

februarja 2016, ob 9. uri, v učilnici št. 7, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka (ob železniški postaji). 
3. Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1 b, Škofja Loka, bo izvedla informativni dan v petek, 12. februarja  2016, ob 11. in 

15. uri, ter v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 

 

KOROŠKA REGIJA 
1. Šolski center Ravne na Koroškem, OE Gimnazija, Na gradu 4, bo informativni dan za programa Gimnazija in 

Gimnazija (š) izvedel v petek, 12. februarja 2016, ob 8., 9., 10., 12. in 15. uri, ter v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 
 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA 
1. Šolski center Postojna, dislocirana enota v Ilirski Bistrici, bo izvedel informativni dan v petek, 12. februarja 2016, ob 

11. in 15. uri, ter v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
1. Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 12. februarja 2016, dajala informacije 

o programih: 
- Gimnazija (š) ob 9. uri, 
- Gimnazija ob 10.30, 
- Gimnazija (š) - nogometni oddelek ob 12. uri. 
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe 

hkrati.  
2. Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna 

matura v petek, 12. februarja 2016, ob 15. uri, in v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 
3. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 12. februarja 2016, 

dajala informacije o programih: 
- Farmacevtski tehnik ob 9. uri, 
- Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri, 
- Zobotehnik ob 13. uri. 

Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe 
hkrati. 

4. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni 
program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna) 
ter Umetniška gimnazija: dramsko – gledališka in plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 

28a, Ljubljana. 
5. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana bo izvedla informativni dan v petek, 12. februarja 2016, ob 9. uri in 

13.30,  v soboto, 13. februarja 2016, ob 11. uri. 
6. Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 12. februarja 2016, ob 11.30, in v soboto, 13. februarja 

2016, ob 10. uri. 
7. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana bo izvedel informativni dan samo v petek, 12. februarja 2016, ob 10. in 15. uri. 
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8. Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana bo izvedel informativni dan v petek, 12. februarja 2016, ob 12. uri. 
 

PODRAVSKA REGIJA 
1. Na II. gimnaziji Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura v petek, 12. februarja 2016, ob 

15.  uri,  in v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 
2. Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, bo informativni dan izvedel na lokaciji Vičava 1. 
3. Izobraževalni center Piramida Maribor bo imel informativni dan v petek, 12. februarja 2016, od 9. do 12. ure in od 15. do 17. 

ure, ter v soboto, 13. februarja 2016, od 9. do 12. ure. 
 

POMURSKA REGIJA 

1.    Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer bo informativni dan potekal v ŠIC-u Ljutomer (nova telovadnica) po naslednjem 
razporedu: 

 v petek, 12. februarja 2016:  
- za program Gimnazija ob 9. uri in ob 15. uri,  
- za program Predšolska vzgoja ob 10. 30 in ob 16. uri, 
 
 v soboto, 13. februarja 2016:  
- za program Gimnazija ob 9. uri, 
- za program Predšolska vzgoja ob 10. uri. 

 

SAVINJSKA REGIJA 
1. Na Šolskem centru Velenje bo informativni dan potekal po naslednjem razporedu: 

v petek, 12. februarja 2016, 

ob 9. uri:   
- za programe, razpisane na Gimnaziji, v dvorani Doma kulture Velenje, Titov trg 4, Velenje, 
- za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška cesta 62a, 
Velenje; 

ob 11. uri: 
- za programe, razpisane na Strojni šoli in Šoli za rudarstvo in varstvo okolja, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, 
Koroška cesta 62a, Velenje, 
- za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3, Velenje; 
 
v petek, 12. februarja 2016, ob 15. uri, in v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri: 
- za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, Strojni šoli in Šoli za rudarstvo in varstvo okolja, v 
Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška cesta 62a, Velenje, 

- za programe, razpisane na Gimnaziji, v učilnici A112, v stavbi Gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje, 
- za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3, Velenje. 
 

2. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje bo za dijake, ki se želijo vpisati v program Gastronomija in turizem, oddelek 
Evropska globalna dimenzija (poglobljeno delo na področju tujih jezikov in projektnega dela), dajala informacije v petek, 12.  
februarja 2016, ob 11. uri.  

 

ZASAVSKA REGIJA 

1. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje bo imela informativni dan o vpisu v program Maturitetni tečaj v četrtek, 1. 
septembra 2016, ob 15. uri, v večnamenskem prostoru šole, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje. 

 

 

 

 
Vir: Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2016/17 
 

 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

