
Spoštovani starši! 
 
 
Svetovalna služba vas seznanja z akcijo »DNEVI ODPRTIH VRAT V SREDNJIH ŠOLAH«. Pred vami 
je natančen razpored po posameznih šolah in dnevih. 
 
Upamo, da boste skupaj z vašim otrokom obiskali čim več srednjih šol in dobili vse informacije, ki so 
potrebne za dobro poklicno odločitev. 
 
 

Zap. št. Srednja šola Dan odprtih vrat šole 
1. Gimnazija  Tolmin                                                     

Dijaška 12b, Tolmin        
 
Izobraževalni program: 

- gimnazija           
 

04. 12. 2008  ob  17.00 uri   
 

2. Tehniški šolski center Nova Gorica       
Erjavčeva 4/a, Nova Gorica 
 
Izobraževalni programi:  

- obdelovalec lesa 
- pomočnik v tehnoloških procesih 
- mizar 
- oblikovalec kovin 
- instalater strojnih instalacij 
- avtoserviser 
- mehatronik operater 
- računalnikar 
- elektrikar (energetik) 
- srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik 
- strojni thenik 
- logistični tehnik 
- tehnik mehatronike 
- tehnik računalništva 
- elektrotehnik (elektronik) 
- tehniška gimnazija 

 

 
05.12. 2008 ob  17.00 uri 
in 
06.12.2008 ob 10.00 uri 

3. Tehniški šolski center Nova Gorica -   Biotehniš ka šola   
Ulica padlih borcev 26, Šempeter 
 
Izobraževalni programi:  

- pomočnik v biotehniki in oskrbi 
- slaščičar 
- vrtnar 
- mesar 
- gastronomske in hotelske storitve (kuhar, natakar, 

oskrbnik) 
- kmetijsko podjetniški tehnik 
- hortikulturni tehnik 

 

 
05.12. 2008 ob  17.00 uri 
in 
06.12.2008 ob 10.00 uri 



 

4. Srednja šola Veno Pilon Ajdovš čina 
Cesta 5.maja 12, Ajdovščina 
 
Izobraževalni programi: 

- gimnazija 
- predšolska vzgoja 
 

09.12.2008  
ob 16.00 uri  (gimnazija) 
ob 17.00 uri (predšolska 
vzgoja) 

5. Gimnazija Nova Gorica                                          
Delpinova 9, Nova Gorica 
 
Izobraževalni programi: 

- gimnazija  
- gimnazija - evropski oddelek 
- gimnazija - športni oddelek 
- umetniška gimnazija - likovna smer 
- umetniška gimnazija - dramsko gledališka smer. 

 

12. 12. 2008 ob 16.00  uri 
(gledališka dvorana 
gimnazije) 

6. Škofijska gimnazija Vipava 
Goriška 29, Vipava 
 
Izobraževalni program: 

- gimnazija      
                      

13. 12. 2008 ob 9.30 uri 

7. Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica 
Erjavčeva ulica 8, Nova Gorica 
 
Izobraževalni programi: 

- trgovec 
- administrator 
- ekonomski tehnik 
- medijski tehnik 
- ekonomska gimnazija 
 

16. 12. 2008  ob 16.30 uri 

 
 
 
 


