
 

 ŠOLA PROGRAM 
DATUM / SPLETNI NASLOV, kjer bodo 
objavljene videopovezave in ostale 
informacije 

 

SŠ Veno Pilon Ajdovščina 
C.5.maja 12, Ajdovščina 

gimnazija 

gimnazija   
četrtek, 17. 
12. 2020 ob 
18.00 
 
predšolska 
vzgoja  
sreda, 16. 
12. 2020 ob 
17.00; 
dijaški dom 
enako ob 
18.00 
 

Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina | Spletna stran 
srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina (ss-venopilon.si) 
 
Povezave do srečanj bodo 
posredovane ŠSD in 
objavljene na spletni strani 
kakšen dan prej 

 

predšolska vzgoja 

 

Škofijska gimnazija Vipava 
Goriška 29, 5271 Vipava 

gimnazija 12. 12. 2020 

Predstavitev po potekala v 
živo preko videopovezave, ki 
bo objavljena na spletni 
strani 
www.sgv.si 

 
Gimnazija Tolmin 

Dijaška 12 b, Tolmin 
gimnazija 18. 12. 2020 

https://gimtol.si/ in 
https://www.facebook.com
/gimtolmin/ 

 

Gimnazija Nova Gorica 
Delpinova 9, Nova Gorica 

gimnazija 
10. 12. 
2020, od 
16.00 dalje 
po smereh 

www.gimng.si 

Vprašanja in prijave na 

videokonference lahko 

pošljete na vpis@gimng.si 

 gimnazija – športni oddelek 

 umetniška gimnazija – likovna smer 

 umetniška gimnazija - smer gledališče in 
film 

 

Gimnazija in zdravstvena 
šola 

Erjavčeva 8a, Nova Gorica 
 

tehniška gimnazija Četrtek,  
17. 12. 2020 
ob 17.00 
(za vse tri 
programe) 

 Povezave do video srečanj 

bodo objavljene na spletni 

strani šole 

http://gzs.scng.si/ 

Š
O
L
S
K
I  
 

C
E
N
T
E
R 
  

N
O
V
A 
  

G
O
R

zdravstvena nega 

bolničar-negovalec 

Srednja ekonomska in 
trgovska šola 

Erjavčeva 8, Nova Gorica 
 

ekonomski tehnik 
14. 12. 2020 
ob 17.00 

http:/sets.scng.si trgovec 

administrator 

Elektrotehniška in 
računalniška šola 

Cankarjeva 10, Nova 
Gorica 

elektrotehnik 15. 12. 2020 
ob 17.00,  
ob 18.00 
ponovitev 
predstavitve 
strokovnih 
področij 
elektrotehnika 
in 
računalništvo 

Predstavitev bo 
potekala preko 
videopovezave, ki bo 
objavljena na 
http://ers.scng.si/ 

elektrikar 

tehnik računalništva 

računalnikar 

Strojna, prometna in 
lesarska šola 

Erjavčeva 4a, Nova Gorica 

pomočnik v tehnoloških procesih NOVO Sreda,  
16. 12. 2020 
ob   
16h in 17h 

Predstavitev bo v živo preko 
videopovezave, ki bo 
objavljena na 
http://spls.scng.si/  

obdelovelec lesa 

mizar 

oblikovalec kovin-orodjar 

https://www.ss-venopilon.si/
https://www.ss-venopilon.si/
https://www.ss-venopilon.si/
https://www.ss-venopilon.si/
https://gimtol.si/
https://www.facebook.com/gimtolmin/
https://www.facebook.com/gimtolmin/
http://www.gimng.si/
http://gzs.scng.si/
http://spls.scng.si/
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mehatronik operater 

inštalater strojnih inštalacij 

avtoserviser 

avtokaroserist 

strojni tehnik 

tehnik mehatronike 

logistični tehnik 

Biotehniška šola 
Ulica padlih borcev 26 

Šempeter pri Gorici 

pomočnik v biotehniki in oskrbi 8. 12. 2020, 

16.00:  

slaščičar 

8. 12. 2020, 

17.00: 

gastronom-

hotelir  

9. 12. 2020, 

16.00: 

pomočnik v 

biotehniki in 

oskrbi 

9. 12. 2020, 

17.00: 

naravovarst

veni tehnik 

9. 12. 2020, 

18.00: 

kmetijsko 

podjetniški 

tehnik, 

gospodar na 

podeželju 

Predstavitve bodo v živo 
preko videopovezave, ki bo 
objavljena na 
http://bts.scng.si/ in 
https://www.facebook.com
/BIOSNG/ 

 

 gastronom – hotelir 

 
slaščičar 

 

gospodar na podeželju 

 kmetijsko - podjetniški tehnik 

 

naravovarstveni tehnik 

 

http://bts.scng.si/

