
PODRAVSKA REGIJA  
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Biotehniška šola 
Maribor 

                                                                     
Cvetličar 
Mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev 
Kmetijsko-podjetniški tehnik 
Naravovarstveni tehnik 
Veterinarski tehnik  

www.bts.si 

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. 
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Gimnazija in 
srednja šola za 
kemijo in farmacijo 
Ruše 

Farmacevtski tehnik 
Kemijski tehnik 
Gimnazija 

www.gimnazija-ruse.si 

Dogodke na informativnih dnevih (predstavitve šole, 
izobraževalnih programov, poklicev, tudi dijaškega doma) bodo 
objavljali na spletni strani www.gimnazija-ruse.si.  

73 Gimnazija Ormož 
Gimnazija 
Predšolska vzgoja 
Zdravstvena nega 

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

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) 
 
Na predstavitvah bo možen tudi klepet z dijaki in s profesorji šole. 

http://www.bts.si/
http://www.gimnazija-ruse.si/
http://www.gimnazija-ormoz.si/
http://www.gimnazija-ormoz.si/


74 Gimnazija Ptuj 

Gimnazija 
Gimnazija (š) 
Umetniška gimnazija 
- Smer gledališče in film 
- Likovna smer 

www.gimptuj.si 

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 

75 
II. gimnazija 
Maribor  

Gimnazija 
Gimnazija (š) 

infodan.druga.si 

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. 
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III. gimnazija 
Maribor 

 
Gimnazija 
Gimnazija (š) 
Predšolska vzgoja  

www.tretja.si 

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. 
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Izobraževalni center 
Piramida Maribor, 
Srednja šola za 
prehrano in 
živilstvo 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi, 
Pek, Mesar, Slaščičar                                             

www.icp-mb.si 

 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. 

http://www.gimptuj.si/
file:///C:/Users/MGMrvar/AppData/Local/Temp/notesE3590B/infodan.druga.si
http://www.tretja.si/
http://www.icp-mb.si/
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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 

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. 
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Prometna šola 
Maribor, Srednja 
prometna šola in 
dijaški dom 

Logistični tehnik 
Tehnik varovanja 
Tehnik elektronskih komunikacij 
- NOVO 

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

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. 

80 
Prva gimnazija 
Maribor 

Gimnazija 
Klasična gimnazija  

https://www.prva-gimnazija.si 

 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 
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Srednja ekonomska 
šola in gimnazija 
Maribor 

Ekonomski tehnik 
Ekonomska gimnazija 

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

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 
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Srednja elektro-
računalniška šola 
Maribor 

Elektrikar 
Računalnikar 
Elektrotehnik 
Tehnik računalništva 
Tehniška gimnazija 

www.sers.si 

  
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 .  

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

www.gradbena.si 

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

https://www.informativni-
dnevi.si/ 
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Srednja šola 
Slovenska Bistrica 

Gimnazija                                         
Metalurški tehnik  
Ekonomski tehnik 
Trgovec 

https://www.sssb.si/    

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  
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Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem Maribor 

Gastronomske in hotelske 
storitve 
Gastronomija in turizem 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 
- NOVO 

www.ssgt-mb.si 

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 
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Srednja šola za 
oblikovanje Maribor 

Tehnik oblikovanja (modni 
oblikovalec, oblikovalec 
uporabnih predmetov, grafični 
oblikovalec) 
Medijski tehnik 
Grafični operater - NOVO 
Izdelovalec oblačil - NOVO 
Frizer 

www.ssom.si 

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.  
 

http://www.gradbena.si/
https://www.informativni-dnevi.si/
https://www.informativni-dnevi.si/
https://www.sssb.si/
http://www.ssgt-mb.si/
http://www.ssom.si/
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Srednja šola za 
trženje in dizajn 
Maribor 

Ekonomski tehnik 
Aranžerski tehnik                                                             
Trgovec                                                                
Administrator 

www.sstd.si 

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.  
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Srednja 
zdravstvena in 
kozmetična šola 
Maribor Bolničar - negovalec 

Zdravstvena nega                                                      
Kozmatični tehnik                      

www.szks.si 

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. 
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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/ 

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. 
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Lesarska šola 
Maribor 

Obdelovalec lesa 
Mizar                                                                               
Lesarski tehnik                                                                    
Gozdar                                   
Gozdarski tehnik                                                                                                       

https://srednja.lsmb.si/ 

Online predstavitev šole in izobraževalnih programov bo 
potekala preko videokonference: https://arnes-
si.zoom.us/j/92957815359?pwd=UFlTbWJRSFBRQS9lTzVlRk0
5a3VLZz09 
v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto 12. 2. 2022, ob 
9. uri. 

http://www.sstd.si/
http://www.szks.si/
https://www.tscmb.si/
https://srednja.lsmb.si/
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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/ 

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

Trgovec 
Ekonomski tehnik 
Tehnik oblikovanja - NOVO 

http://www.scptuj.si/ 

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/  
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Šolski center Ptuj, 
Elektro in 
računalniška šola 

Elektrikar 
Mehatronik operater 
Elektrotehnik 
Tehnik računalništva 
Tehnik mehatronike 

http://www.scptuj.si/ 

 
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. 
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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/ 

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/ 

http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
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Zavod Antona 
Martina Slomška  
Škofijska gimnazija 
Antona Martina 
Slomška** 

Gimnazija www.skofijska.si 

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). 

 

http://www.skofijska.si/

