
 

 

 

 

  

PRIJAVA V SREDNJE ŠOLE 
(11. 5. 2020): Število: 

aranžerski tehnik 3 

ekonomski tehnik PET (športni oddelek) 1 

ekonomski tehnik Prešernova 3 

frizer 1 

gastronomsko - turistični tehnik (smer turizem) 
 1 

gastronom hotelir  1 

Kuhar 1 

gimnazija ekonomska Prešernova 1 

gimnazija Jožeta Plečnika 3 

gimnazija klasična Poljane 2 

gimnazija Ledina 1 

gimnazija Moste 3 

Gimnazija Moste (športna) 1 

gimnazija Poljane 5 

gimnazija Šiška 1 

gimnazija Šiška (športna) 2 

gimnazija Škofijska klasična Lj. 2 

Gimnazija Šentvid 2 

Gimnazija Šentvid (športni) 1 

gimnazija tehniška BIC 2 

BIC – naravovarstveni tehnik 2 

BIC – veterinarski tehnik 1 

gimnazija tehniška Vegova 1 

Vegova - elektrotehnik 2 

Vegova – tehnik računalništva 4 

gimnazija Vič 9 

umetniška Gimnazija Ljubljana –(film-
gledališče) 1 

Kozmetični tehnik 2 

medijski tehnik 3 

mizar Lj. 1 

Lesni tehnik 1 

Strojni tehnik 1 

SIC – mehatronik operater 1 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo – 
fotografski tehnik 1 

Srednja gradbena, geodetska šola in 
okoljevarstvena šola – gradbeni tehnik 1 

tehnik mehatronike      1 

tehnik zdravstvene nege  3 

Srednja šola tehniških strok Šiška 1 

vzgojitelj predšolskih otrok 2 

SŠ Domžale – tehnik računalništva 1 

Postojna - gozdar 1 

Umetniška gimnazija Velenje - glasbena smer 1 

Waldorfska gimnazija 1 



Vpis brezovških devetošolcev v srednje šole 2020/2021 

 

Kljub temu, da je letošnje šolsko leto nekoliko bolj dinamično kot sicer, so se vsi naši 

devetošolci letos uspešno vpisali. Tabela izbranih srednjih šol je zelo pisana, zato se ni za 

bati, da na Brezovici zmanjka mladih in ambicioznih ljudi tudi v prihodnje!  

Zdaj si lahko devetošolci nekoliko oddahnejo in seveda držijo pesti, da bo vpis uspešno 

izpeljan ter svoje moči usmerijo v šolsko delo in pridobivanje ocen do konca šolskega leta.  

 

 

Namreč še zdaleč nismo na koncu. Vsi učenci lahko svoje prijavnice prenesejo do 16.6, nato 

pa bodo obveščeni o morebitni omejitvi vpisa na izbrani srednji šoli (26.6.). Po tem se bo 

izpeljal prvi krog vpisa za vse tiste, ki so vpisani na šolo brez omejitve (30.6.-6.7.), ostali pa 

bodo sodelovali v drugem krogu (do 9.7.). O vseh pomembnih informacijah bodo srednje 

šole učence, katerih prijavnice so prejele, sproti in pravočasno obveščale. 

 

Srečno vsem. 

 

Več informacij najdete tu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

 

 

Za vse informacije glede vpisa pa se lahko učenci in starši obrnete tudi na šolsko 

psihologinjo Lidijo Pečjak Zgonc (lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si ) 
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