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 INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH 
  

Vsako leto poteka na vseh srednjih šolah v Sloveniji informativni dan, na katerem učenci in starši 

lahko prejmete podrobnejše informacije o šoli, izobraževalnih programih, vpisu in druge 

informacije. Informativni dan je v prvi vrsti namenjen učencem 9. razreda, zato bodo devetošolci 

v petek namesto pouka obiskali srednje šole. Odločitev za pravo šolo oz. poklic je veliko trdnejša, 

če zberemo več informacij in o tem razmišljamo dlje časa. Zato vabimo tudi osmošolce in starše, 

da obiščete srednje šole. Letošnje leto bo informativni dan potekal v: 
 

- petek, 14. februarja 2020, ob 9. in 15. uri, ter  

- soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.  

 

Ker imajo osmošolci v petek pouk, bo 9. ura prezgodnja, še vedno pa lahko osmošolci obiščete dve 

šoli: v petek ob 15. uri in soboto ob 9. uri. Na hrbtni strani si lahko preberete še več informacij.  

 
V Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/21 so objavljene vse 

srednje šole in njihovi naslovi ter srednješolski programi (Priloga I) ter  dodatne informacije o 

izvedbi informativnega dneva (datoteka Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu …). 

Informativni dan poteka na lokacijah srednjih šol.  

 

Dodatne informacije o informativnem dnevu so objavljene za Gorenjsko regijo (Razpis, str. 2):  

Gimnazija Kranj, program Mednarodne mature (objavljen tudi prostor): 

- petek, 14. 2., od 13.10 do 16.00 in sobota, 15. 2., od 11. do 12. ure.  

Gimnazija Škofja Loka: 

- petek, 14. 2., ob 11. in 17. uri, sobota, 15. 2., pa ob 9. uri (tako, kot ostali). 

Srednja šola za strojništvo Škofja Loka ima informativni dan na lokaciji Podlubnik 1b, Škofja Loka, 

Srednja šola za lesarstvo pa na lokaciji Kidričeva cesta 59, Škofja Loka (objavljen tudi prostor). 

Posebnosti Osrednjeslovenske regije si oglejte v Razpisu za naslednje šole (Razpis, str. 2 in 3): 

Gimnazija Šiška, Gimnazija Bežigrad, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana.  

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Povezavo do 

Razpisa najdete tudi na spletnih straneh naše šole. Vabimo vas, da si ogledate tudi spletne strani 

tistih srednjih šol, ki vas zanimajo. Tam boste našli še več podatkov o informativnem dnevu.   

 
Lepo vas pozdravljam.             

                 

Erna Meglič, svetovalna delavka 


