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Srednja trgovska šola Ljubljana 

Poljanska cesta 28a 

1000  LJUBLJANA 

 

    Ljubljana, 22. 1. 2021 

 

 

Povabilo na obisk na daljavo (Zoom) 

 

 

Spoštovani,  

 

v preteklih letih smo zelo lepo sodelovali z obiski po osnovnih šolah in na tehničnih dnevih. 

Letošnje razmere predstavljajo nekaj novega, svežega in pomenijo izziv spletnega korona časa. 

Želeli bi si ohraniti stik z vami in vašimi učenci, zato vas vabimo na obisk na daljavo.  

V prihodnjih dnevih bomo pripravili spletne predstavitve naših programov Aranžerski tehnik in 

Trgovec, ki predstavlja izhodišče za nadaljevanje izobraževanja v programu Ekonomski tehnik 

PTI.  

 

Vljudno vas naprošam, da naše povabilo na obisk posredujete staršem in učencem 8. in 9. razreda. 

Vse informacije o naši šoli si lahko ogledajo na: 

• spletni strani šole https://www.sts-ljubljana.si/ 

• fb profilu https://www.facebook.com/Srednja-trgovska-šola-Ljubljana in  

• instagram profilu.  

 

Programi so obogateni z zanimivimi vsebinami, vsem pa je enotno: 

Srednja trgovska šola Ljubljana je šola s posluhom za ŠPORTNIKE, UMETNIKE, ustvarjalne 
SANJAČE, tiste S CILJI, ki želijo osvojiti svet in domovino, ŠOLA S POSLUHOM ZA 
POSAMEZNIKA, ŠOLA Z DUŠO. 
 

Spletne predstavitve programov bomo pripravili v naslednjih terminih: 

 

26. 1. 2021 ob 17:30: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Srednja trgovska šola Ljubljana vas vabi na Zoom srečanje 
Vsebina: 26. 1. 2021: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Join Zoom Meeting 
https://arnes-si.zoom.us/j/96185037142?pwd=TXNGODBKYk9HQTJSbmp4T3ppeS9hUT09 
Meeting ID: 961 8503 7142 
Passcode: 752689 
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27. 1. 2021 ob 17:30: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Srednja trgovska šola Ljubljana vas vabi na Zoom srečanje 
Vsebina: 27. 1. 2021: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Join Zoom Meeting 
https://arnes-si.zoom.us/j/93694046446?pwd=YUVrYjBZV3I2K3dWanZEdjQ3K0d4dz09 
Meeting ID: 936 9404 6446 
Passcode: 026972 
  
2. 2. 2021 ob 17:30: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Srednja trgovska šola Ljubljana vas vabi na Zoom srečanje 
Vsebina: 2. 2. 2021: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Join Zoom Meeting 
https://arnes-si.zoom.us/j/92061498955?pwd=YS9heFd4Y0Q3a2l2K1VDeXkxSjQvdz09 
Meeting ID: 920 6149 8955 
Passcode: 028282 
 
9. 2. 2021 ob 17:30: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Srednja trgovska šola Ljubljana vas vabi na Zoom srečanje 
Vsebina: 9. 2. 2021: Predstavitev programov SSI aranžerski tehnik in SPI trgovec 
Join Zoom Meeting 
https://arnes-si.zoom.us/j/92728688919?pwd=YXpIK0U3OWtCWGhSTjIrY2R0OXdRdz09 
Meeting ID: 927 2868 8919 
Passcode: 243981 
 

Obenem vas vabim tudi na obisk informativnih dni v petek, 12. 2. 2021 in v soboto, 13. 2. 2021. 

Na spletni strani bodo objavljeni termini in podatki o vpisu.  

 

Želimo si, da ostanemo povezani, pa čeprav na daljavo. Časi koronavirusa bodo minili in zopet se 
bomo srečali na šoli.  
Vse dobro in mirno leto vam želim.  

 

 

        Ravnateljica STrŠ Ljubljana:  

                        Elizabeta Hernaus Berlec 

 

 


