
 
 
 

 
Razpored dnevov odprtih vrat na srednjih šolah 

 
 
 

SREDNJA ŠOLA z 
izobraževalnimi programi 

DATUM 

 
ZBIRNO MESTO in 

SPLETNI NASLOV, kjer 
bodo objavljene 

informacije 
 
GIMNAZIJA TOLMIN,  
Dijaška 12 b, Tolmin 
 
 

ponedeljek, 28. 11. 2022 
 

https://gimtol.si 
 

 
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - 
Strojna, prometna in lesarska 
šola 
Erjavčeva 4/a, Nova Gorica 

 obdelovalec lesa 
 pomočnik v tehnoloških 

procesih  
 mizar 
 oblikovalec kovin-orodjar  
 mehatronik operater 
 inštalater strojnih inštalacij 
 avtoserviser 
 avtokaroserist 
 strojni tehnik 
 tehnik mehatronike 
 logistični tehnik 

 
 

torek, 29. 11. 2022, 
 
od 16.00 do 16.30 zbiranje, 
ogled izdelkov in informiranje 
 
ob 16.30 in 18.00 voden 
ogled šole 

 
 
 
 
 

Zbirno mesto: avla šole na 
Erjavčevi 4A 
http://spls.scng.si/ 

 
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - 
Biotehniška Šola Šempeter 
Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri 
Gorici 

 pomočnik v biotehniki in oskrbi 
 gastronom-hotelir/kuhar- 

natakar 
 slaščičar 
 gospodar na podeželju 
 kmetijsko - podjetniški tehnik 
 gatronomija in turizem 
 naravovarstveni tehnik 
 živilsko prehranski tehnik (PTI) 

 

sreda, 30. 11. 2022,  

     od 16.00 

     do 19.00 

http://bts.scng.si/  
 

  
SREDNJA ŠOLA VENO PILON 
AJDOVŠČINA, 
c. 5. maja 12, Ajdovščina 

 gimnazija  
 predšolska vzgoja 

 

četrtek, 1. 12. 2022,  
      ob 17.00 
 

http://www.ss-venopilon.si/ 

 

https://gimtol.si/
http://spls.scng.si/
http://bts.scng.si/
http://www.ss-venopilon.si/


 
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – 
Gimnazija in zdravstvena šola 
Erjavčevi ulici 8 A, Nova Gorica 
 

 tehniška gimnazija 
 zdravstvena nega 
 bolničar-negovalec 

 
 

petek, 2. 12. 2022, 
      ob 17.00 
 

Zbirno mesto za program 
tehniška gimnazija: avla 
Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra, 
Cankarjeva 8A 
Zbirno mesto za programa 
zdravstvena nega in bolničar: 
avla Gimnazije in zdravstvene 
šole, Erjavčeva 8A 

http://gzs.scng.si/ 
 
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - 
Elektrotehniška in računalniška 
šola 
Cankarjeva 10, Nova Gorica  

 elektrotehnik  
 elektrikar 
 tehnik računalništva  
 računalnikar 

 

sreda, 7. 12. 2022,  
   
prva predstavitev bo ob 
16.30, druga ob 18.00  
 
(šola bo odprla svoja vrata ob 
16.00) 

Zbirno mesto: avla 
Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra, 
Cankarjeva 8A 
http://ers.scng.si/ 

 

 
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - 
Srednja ekonomska in trgovska 
šola 
Erjavčevi ulici 8, Nova Gorica 

 ekonomski tehnik 
 administrator 
 trgovec 

 

četrtek, 8. 12. 2022, 
      ob 16.30 

 
http://sets.scng.si 
 

 

 
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA, 
Goriška 29, Vipava 

 gimnazija 

 

sobota, 10. 12. 2022, 

     ob 9.00 

 

www.sgv.si   
 

 

 dijaški dom 9. 12. 2022 ob 17.00 (za 

vse tiste, ki bi želeli prespati 

v dijaškem domu) in soboto, 

10. 12. 2022, ob 12.00 

 

ŠOLSKI CENTER SREČKA 
KOSOVELA SEŽANA, 
Stjenkova 3, Sežana 

 gimnazija 
 aranžerski tehnik 
 ekonomski tehnik 

torek, 13. 12. 2022 

https://scsks.splet.arnes.si/ 
 

 

GIMNAZIJA NOVA GORICA 
Delpinova ulica 9, Nova Gorica 

 gimnazija 
 gimnazija – športni oddelek 
 umetniška gimnazija – smer 

gledališče in film 
 umetniška gimnazija – likovna 

smer 

četrtek, 15. 12. 2022,  
      ob 17.00  

www.gimng.si 

 

 

http://gzs.scng.si/
http://ers.scng.si/
http://sets.scng.si/
http://www.sgv.si/
https://scsks.splet.arnes.si/
http://www.gimng.si/

