
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREDINFORMATIVNI DAN V VELENJU 

DAN  ZA RADOVEDNOST 

2017 

 

Načrtovanje prihodnosti in izbira nadaljnjega študija je pomembna 
odločitev, več informacij olajša odločitev in pripomore k praviln izbiri 

nadaljnje poti, pred katero so dijaki in odrasli udeleženci izobraževanja. 
 

Že deveto leto za vas pripravljamo predinformativni dan, ko razporedimo 
predstavitve višješolskih in visokošolskih ustanov skozi ves dan, tako, da 

omogočimo dijakom pestro izbiro in možnost prisostvovanja na več 
predstavitvah po njihovem interesu. 

 
 
 
 

Vabljeni k obisku! 
 

• 10.00 – 13.00: UE Velenje – možnost oddaje zahtevka 
za izdajo certifikata  (polnoletni dijaki prinesete vnaprej izpolnjen 
obrazec z osebnim dokumentom)   
pisarna svetovalne službe v pritličju gimnazije 

 
 

• 8.00 – 13.00: GORENJE Gospodinjski aparati,d.d.-
predstavitev možnosti štipendiranja v tehniških poklicih 
avla C –stavbe 
 
 

• 9.00 – 13.00:ŠŠK Velenje – predstavitev in možnost 
včlanitve – avla A stavbe 
 
 

• 9.00 – 13.00: E - študentski servis – pomen gradnje 
kariere, predstavitev trga dela, zaposljivost poklicev  in 
možnost včlanitve -  avla B stavbe 
 
 
 

Radovednost je lepa čednost! 
Naj vam bodo danes pridobljene informacije v pomoč pri 

načrtovanju vaše prihodnosti. 
 

Gabrijela Fidler, univ.dipl.psih. 
 
 



RAZPORED PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, predinformativni dan, ponedeljek, 23. 1. 2017 
 

LOKA
CIJA 
Ura 

 

 
ŠCV – stavba C 
Trg mladosti 3 

(rumena stavba) 
Učilnica C112 

Mala predavalnica 
Višje šole 

 
ŠCV – stavba B 
Trg mladosti 3 
(rdeča stavba) 
učilnica B101 

 
ŠCV – stavba 

C 
Velika 

predavalnica 
višje šole 

C 110 

 
ŠCV – stavba 

A 
Gimnazija – 1. 

nadstropje, 
učilnica A 114 

 
ŠCV – stavba A 
Gimnazija – 1. 

nadstropje, 
učilnica A 112 

 
ŠCV – stavba 

A 
Gimnazija – 1. 

nadstropje, 
učilnica A 113 

 
AZ Ljudska 

univerza, Titov 
trg 2;  

predavalnica 3 

 
AZ Ljudska 

univerza, Titov 
trg 2;  

Predavalnica 4 

 
AZ Ljudska 

univerza, Titov 
trg 2;  

predavalnica 6 

8.00 – 

8.45 

Fakulteta za 
elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 
Maribor  

Visoka šola za 
varstvo okolja, 

Velenje  
 
 

Gorenje,d.d. 
»Premium 
aparati« 

Sodelovanje v 
projektu, 

štipendiranje 

Fakulteta za 
socialno delo LJ 

 

Karierni center 
Ljubljana 
Informacije o študijskih 
programih, pomoči med 

študijem… 
 

 
Fakulteta za 

matematiko in 
fiziko LJ 

 

 
Biotehniška 

fakulteta 
Ljubljana 

 

Mednarodna 
fakulteta za 
družbene in 

poslovne študije 
Celje; 

 
Ekonomsko – 

poslovna fakulteta 
 Maribor 

 

 

8.50 – 

9.35 

 

Fakulteta za 
računalništvo in 
informatiko LJ  

 

Fakulteta za vede o 
zdravju KP 

 

 
ŠCV, Višja 

strokovna šola 
 
 

Karierni center 
Ljubljana 

Delavnica: Kako 
izbrati pravi študij 

 
Pravna fakulteta  

Maribor 
 

Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana  

 
Višja strokovna 

šola 
Slovenj Gradec 

Fakulteta za 
kmetijstvo in 
biosistemske 

vede MB  

Fakulteta za 
zdravstvene vede 

MB 
 

 

9.40 – 

10.25 

 

Fakulteta za 
energetiko Krško, 

enota Velenje 
 

Naravoslovno teh. 
fakulteta LJ 

- Rudarstvo in geoteh 
-materiali in metalurg 

- geologija 

 
Vpisna služba 

UM 
Vpisni postopek 

Karierni center 
Ljubljana 

Delavnica: Kako 
izbrati pravi študij 
 

AGRFT LJ Fakulteta za 
farmacijo  
Ljubljana 

Fakulteta za 
družbene vede 

LJ; 
 

Ekonomska 
fakulteta 
Ljubljana 

Fakulteta za 
organizacijske vede 

Kranj  
 

 

10.30 – 

11.15 

 

Fakulteta za 
elektrotehniko  

Ljubljana   

 
Fakulteta za 

gradbeništvo, 
prometno 

inženirstvo in 
arhitekturo UM   

Vpisna služba 
UM 

Vpisni postopek 
 

Naravoslovno 
tehniška 

fakulteta LJ 
Grafika, modno 

oblikovanje, 
tekstilstvo 

 
Fakulteta za šport 

Ljubljana 
 

Pravna fakulteta 
Ljubljana 

GeaCollege – 
Fakulteta za 
podjetništvo 

Piran 

Fakulteta za 
upravo  

Ljubljana 
 

 

Fakulteta za 
management  

Koper UP  
 
 

 

11.20 – 

12.05 

 

Fakulteta za 
strojništvo 
Ljubljana 

 

Fakulteta za 
gradbeništvo in 

geodezijo  
Ljubljana 

Fakulteta za 
naravoslovje in 

matematiko 
(pedagoški in 
nepedagoški 

predmeti) UM 

 
Fakulteta za 

dizajn LJ 

 
Medicinska 

fakulteta MB 

Pedagoška 
fakulteta  Koper 

UP 
 

Fakulteta za 
turistične študije 

Turistica UP 

Fakulteta za 
kemijo in 
kemijsko 

tehnologijo LJ 

Fakulteta za 
logistiko 

Celje 
 
 

 

12.10 – 

12.55 

 

Fakulteta za 
varnostne vede 

 

E-študentski servis 
– pomen gradnje 

kariere, trg dela… 

Zavod za 
zaposlovanje – 
zaposlitev ali 

nadaljnji študij 

Akademija za 
likovno 

umetnost in 
oblikovanje LJ 

Filozofska fakulteta 
Maribor  

Pedagoška 
fakultetaUM 

FAMNIT 
(Fakulteta za 
matematiko, 

naravoslovje in inf. 
teh.)UP 

Fakulteta za 
komercialne in 
poslovne vede  

Celje 

Evropska pravna 
fakulteta Nova 

Gorica 

 

13.00 – 

13.45 

 Fakulteta za 
strojništvo MB 

strojništvo, GING, 
mehatronika 

Študentski 
domovi Maribor 

Fakulteta za 
strojništvo MB: 

Oblikovanje in 
tekstilni materiali 

Filozofska fakulteta 
Ljubljana 

 

Fakulteta za 
državne in 

evropske študije 
Kranj 

  Fakulteta za 
turizem MB 
enota Brežice 

 
AKADEMIJA ZA GLASBO – na glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v zadnjem tednu januarja  

Vpisni postopek na 
višjo strokovno šolo 


