
 SREDNJA ŠOLA 

  PONEDELJEK, 22. 11. 2021 

ob 15.00 Šolanje za POLICISTA 
(g. Blaž Alič, vodja policijskega  okoliša na PP Logatec) 
 

ob 16.00 Srednja zdravstvena šola Ljubljana  
(program: zdravstvena nega in bolničar negovalec) 
 

ob 17.00 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna  
(program: zdravstvena nega, gozdarstvo, lesarstvo) 
 

 TOREK, 23. 11. 2021 

ob 15.00 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
(program: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske 
biomedicine, zobotehnik) 
  

ob 16.00 Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova) 
(program: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik) 
  

ob 17.00 Srednja šola Srečka Kosovela Sežana  
(program: gimnazija, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik) 
  

 SREDA, 24. 11. 2021 

ob 15.00 BIC Ljubljana  
(program: tehniška gimnazija in veterinarski tehnik) 
 

ob 16.00 Gimnazija Jurija Vege Idrija  
(program: gimnazija, strojni tehnik, mehatronik operater) 
 

ob 17.00 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 
“Vegova”  
(program: tehniška gimnazija, elektrotehnik, tehnik računalništva) 
 

 ČETRTEK, 25. 11. 2021 

ob 15.00 Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 
(program: predšolska vzgoja, program splošna gimnazija, program umetniška 
gimnazija – sodobni ples modul B, program umetniška gimnazija gledališče in 
film) 

ob 16.00 Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina  
(program: gimnazija, predšolska vzgoja) 
 

ob 16.00 Šolski center Ljubljana - Srednja lesarska šola  
(program: mizar, lesarski tehnik) 
 

ob 17.00 Šolski center Postojna  
(program: gimnazija, strojni tehnik, ekonomski tehnik, avtoserviser, 
orodjar, računalniški tehnik –Ilirska Bistrica) 
 

 PETEK, 26. 11. 2021 

ob 15.00 Srednja trgovska šola 
(program: trgovec, aranžerski tehnik) 
  

ob 17.00 SIC Ljubljana (Bežigrad) 
Programi: logistični tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, mehatronik 
operater, oblikovalec kovin, klepar, papirničar, ustvarjalec modnih 
oblačil, izdelovalec oblačil) 
 
 



  PONEDELJEK, 29. 11. 2021 

ob 15.00 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 
(programi: tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, umetniška gimnazija – 
likovna smer) 
  

ob 16.00 Srednja šola tehniških strok Šiška 
(programi: računalnikar, elektrikar, tehnik mehatronike) 
 

 Srednja frizerska šola Ljubljana 
(program: frizer) 
 

ob 17.00 Srednja ekonomska šola Ljubljana 
(program: ekonomski tehnik) 
  

 TOREK, 30. 11. 2021 

ob 15.00 Gimnazija Ledina 
(program: gimnazija) 
  

ob 16.00 Srednja medijska in grafična šola Ljubljana  
(programi: medijski tehnik, grafični tehnik) 
  

ob 17.00 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 
(programi: ekonomski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) 
  

 SREDA, 1. 12. 2021 

ob 15.00 Elektro in pomorska šola Portorož 
(poudarek na: plovbni tehnik, ladijski strojni tehnik) 
 

ob 16.00 Srednja upravna in administrativna šola Ljubljana 
(programi: ekonomski tehnik, administrator) 
 

ob 17.00 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 
(program: gradbeni tehnik, geodetski tehnik, okoljevarstveni tehnik, 
zidar, tesar, kamnosek, pečar, upravljalec težke gradbene mehanizacije) 
 

 ČETRTEK, 2. 12. 2021 

ob 15.00 Šolski center Škofja Loka 
(Srednja šola za strojništvo in srednja šola za lesarstvo) 
  

 Gimnazija Šiška 
(programi: gimnazija, gimnazija – š) 
 

ob 16.00 ? Gimnazija Jožeta Plečnika 
 

ob 17.00 Gimnazija Moste 
(program: gimnazija) 
 

 PETEK, 3. 12. 2021 

ob 15.00 Gimnazija Vič 
(program: gimnazija) 
 

ob 16.00 BIC - Živilska šola  
(programi: naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik, pek, 
slaščičar, mesar, pomočnik v biotehniki in oskrbi) 

ob 17.00 ? Gimnazija Jožeta Plečnika 
 

 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=9

