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Ljubljana, Marec 2021 
Spoštovani, 

v letu 2020 smo začeli s prenovo spletne strani Moja Izbira - spletišča poklicne orientacije, ki je 
namenjeno učencem, dijakom, njihovim staršem in svetovalcem v osnovnih šolah. Pomemben sklop 
informacij, ki jih spletišče ponuja, so informacije o šolah.  

Na prenovljeni spletni strani bo informacija o šoli prikazana v bolj zgoščeni in poenoteni obliki, zato 
smo pripravili zbirni obrazec. Prosimo, da obrazec izpolnite in nam ga skupaj s fotografijo, s katero 
bi se želeli predstaviti na spletni strani, pošljete* čim prej na e-naslov valter.urh@cpi.si .  

*Obe datoteki (izpolnjen obrazec in datoteko fotografije) prosim poimenujte z nazivom vaše šole (npr. BIC-
veterinarskašolaingimnazijaLJ).

Za morebitna vprašanja pokličite svetovalca Valterja Urha na telefonski številki 01 5864 255. 

Naziv šole 
(uradno ime šole) 
Povezava do You Tube predstavitvenega videa 
šole (če ga imate) 
Kratka predstavitev šole (tekst, maksimalno 500 
znakov – npr. vizija šole in vrednote, ki jih 
razvijate, skrb za kakovost…) 
Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja 
(naštejte v alinejah) 
Druge pomembne informacije – zakaj bi nekdo 
postal dijak vaše šole, prednosti, posebnosti 
(tekst, maksimalno 500 znakov;  
Regija 
Poštna številka, mesto 
Naslov – ulica, številka 
Telefonska številka 
Splošni e-naslov šole 
Povezava na spletno stran šole 
Povezava na FB profil šole 
Povezava na You Tube kanal šole (če ga imate) 
Fotografija Izberite fotografijo, s katero se želite 
predstaviti na spletni strani. Velikost fotografije 
ne sme presegati 400 KB.  
Priporočamo fotografijo, ki prikazuje življenje in 
delo v šoli (delo dijakov v laboratoriju, delavnici, 
medpodjetniškem centru….) 
Logotip šole 

Op. Obrazec za vnašanje podatkov o šolah je zaradi lažjega prenosa podatkov na spletno stran, prilagojen »vnosni maski« v 
urejevalniku spletne strani. Zato je vsebinski del (opis šole, izobraževalni programi, druge informacije o šoli) umeščen pred 
polji za vnos kontaktnih podatkov.  

Za šole, ki izpolnjenih obrazcev ne bodo poslale, bomo na spletni strani objavili samo osnovne kontaktne 
podatke.  
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