
TRŽNICA POKLICEV NA DALJAVO 2021/22 

OŠ Dobrova, OŠ Horjul, OŠ Preserje, OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Polhov Gradec 

 

Spoštovani starši in učenci 8. in 9. razreda! 

Ker se čas odločitve o nadaljevanju šolanja in izbiri poklicne poti za učence 9. razreda vsako leto hitro približa, iščemo načine, ki bi mladim omogočili premišljene 

odločitve, podprte z dovolj informacijami. S tem namenom smo se osnovne šole Brezovica, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in Preserje pred nekaj leti povezale 

pri organizaciji obsežne predstavitve srednjih šol, ki od takrat vsako leto poteka na eni od navedenih osnovnih šol. 

Glede na to, da so zdravstvene razmere v lanskem šolskem letu prekinile našo tradicijo izvajanja Tržnice poklicev v živo, a smo dogodek kljub temu uspešno 

izvedli na daljavo, si tudi letos želimo, da bi učencem in staršem devetošolcev in osmošolcev na podoben način kot v preteklih  letih in lani še pred 

informativnimi dnevi predstavili srednješolske izobraževalne programe.  

Tako smo načrtovali serijo predstavitev srednjih šol, ki bodo potekale v tednu od 22. do 26. 11. 2021, vsak dan med 17. in 19. uro. Namenjene 

so samo učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol Brezovica, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in Preserje in ne širši javnosti. 

Predstavitve bodo kratke. Vsaka šola bo v omejenem času strnjeno izpostavila svoje programe, s poudarkom na specifikah – tistem, kar je za njihovo šolo 

najbolj značilno. 

Vljudno vas vabimo, da si z vašim otrokom, učencem 8. ali 9. razreda, ogledate program predstavitev in se pridružite le ogledu predstavitev tistih šol, ki 

vas zanimajo. PROGRAM S POVEZAVO ste starši dobili preko elektronske pošte, učenci pa so bili povabljeni tudi v šoli. 

 

  



 

 Ponedeljek,  
22. 11. 

Torek,  
23. 11. 

Sreda,  
24. 11. 

Četrtek,  
25. 11. 

Petek,  
26. 11. 

Moderator M. Požru Krstić A. Jerman Slabe S. Gortnar P. Prevec L. Pečjak Zgonc 

Ura      

Šola 17.00 - Srednja 
ekonomska šola - 
Roška 

17.00 - Škofijska klasična 
gimnazija 
  
17.20 - Gimnazija Vič 
 

17.00 – Srednja 
gozdarska in lesarska 
šola Postojna 
 

17.00 – Srednja 
frizerska šola 
Ljubljana  

17.00 Srednja šola 
tehniški strok Šiška  

Šola 17.20 – Šolski center 
za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije 

17.40 - Gimnazija Ledina 
  

17.20 -Srednja lesarska 
šola Ljubljana 
 
17.40 - Gimnazija 
Antona Aškerca 
 

17.20 – BIC, 
Srednja živilska 
šola 
 
17.40 – BIC, 
Gimnazija in 
srednja 
veterinarska šola 

17.40 - Srednja šola za 
gastronomijo in turizem 
Ljubljana 

Šola 17.50 - Srednja 
gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šola 
Ljubljana 

18.00 - Gimnazija Moste  
18.20 - Gimnazija Jožeta 
Plečnika   
 

18.00 – Srednja šola za 
oblikovanje in 
fotografijo 
 

18.00 – Biotehniški 
center Naklo 

18.15 -Elektrotehniško-

računalniška strokovna 

šola in gimnazija 

Ljubljana 

Šola  18.40 - Gimnazija na 
Srednji vzgojiteljski šoli, 
gimnaziji in umetniški 
gimnaziji Ljubljana 

18.35  -  Srednja šola za 
farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo 
 

18.30 – Ekonomska 
šola Ljubljana 
Prešernova 

 

 


