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Tudi to leto je 13. Informativa, največji sejem izobraževanja in poklicev, ki je tokrat potekala 22. in 

23. januarja na spletu, več kot 30.000 obiskovalcem ponudila široko paleto informacij, potrebnih za 

nadaljnje izobraževanje ter izbor poklicne in karierne poti. 

Ob začetku dogodka se je zaradi prevelikega števila obiskovalcev na spletni Informativini platformi 

pojavilo nekaj težav, ki pa so jih organizatorji rešili v kratkem času in tako v dveh dneh uspešno 

izpeljali največji spletni izobraževalno-poklicni sejem (dogodek se je zaradi dopoldanskega izpada 

podaljšal oba dneva za dve uri). 

 

V dveh dneh je bil zabeležen izjemen obisk tako spletne platforme (26.932 različnih obiskovalcev), 

na kateri je potekal dogodek, kot same spletne strani www.informativa.si (37.535 različnih 

obiskovalcev), ki je ponujala najrazličnejše podporne informacije. 

 

K sodelovanju in soustvarjanju prireditve je pristopilo več kot več kot 140 sodelujočih partnerjev – 

vseh pet slovenskih univerz s svojimi članicami, višje strokovne šole, srednje šole oziroma šolski 

centri, tuje univerze, številna ministrstva s svojimi programi, hkrati pa je potekala tudi predstavitev 

poklicev ter institucij, ki nudijo informacije o štipendiranju, o bivanju v času študija, kako do dela in 

študija v tujini ter tudi podjetja, ki so podajala koristne napotke, kako do prve zaposlitve. 

 

Informativa je torej ponovno dokazala, da je z vidika pridobivanja informacij o nadaljnjem 

izobraževanju, izbiri poklica ter načrtovanju kariere nepogrešljiva, izjemno odmevna in koristna.  

 

Organizatorji, podjetje Proevent, se zahvaljujejo vsem obiskovalcem, sodelujočim partnerjem ter v 

veliki meri tudi medijem za izjemno podporo v času organizacije dogodka, hkrati pa se veselijo in 

močno upajo, da bo drugo leto 14. Informativa potekala ponovno »v živo« na Gospodarskem 

razstavišču.  

 

Partnerji prireditve: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, 

Univerza v Novem mestu, Alma Mater Europaea,  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Šolski 

center Ljubljana, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, CPI – Center RS za poklicno 

http://www.informativa.si/
https://proevent.si/


 
 
izobraževanje,  Advanatge Austria, Večer in drugi.

 


