
PROGRAMI 

Gimnazija 

Ekonomski tehnik 

Aranžerski tehnik 

Dan odprtih vrat je namenjen učencem     

zaključnih razredov osnovnih šol,         

njihovim staršem in vsem, ki jih zanimajo   

srednješolski programi gimnazija, ekonomski 

tehnik in aranžerski tehnik. 

 

Udeležite se lahko različnih predstavitev de-
javnosti in delavnic. Rdeča nit dogajanja:  

UČENJE Z NAVDIHOM.  

 

Pridružite se nam! 

 

Fotografija Srečka Kosovela v popart stilu 

(izdelek dijaka ART) 

Pustne poslikave  

(priprave na šolsko pustovanje) 

Če je pouk tisti resni, učeni del Šolskega centra 

Srečka Kosovela Sežana, je Drugi Srečko drugi 

del istega obraza – svobodnejši in bolj igriv v   

raziskovanju in ustvarjanju. 

 

 Na šoli izvajamo priprave na tekmovanja    

znanja, krožke in sodelujemo v več      

projektih, nekateri so mednarodni: 

Erasmus+ mobilnost Usposobljeni za        

prihodnost ... 

 

 Za dijake 1. letnikov vseh programov v     

septembru poteka športno-spoznavni   

teden v Piranu in/ali Portorožu. Dijaki plava-

jo, jadrajo, veslajo in se potapljajo, ob tem pa 

spoznavajo drug drugega in razrednike.   

 

 Dijaki se vsako leto udeležujejo številnih      

regijskih in državnih tekmovanj. Dobre 

uvrstitve so odraz zanimanja dijakov in kako-

vostnih priprav na tekmovanja. 

 

 Vsako leto skupina dijakov zaključnega letnika 

aranžerskega in ekonomskega tehnika dva 

tedna praktičnega dela opravlja v       

podjetjih v tujini (na Portugalskem in v     

Španiji) prek mednarodnih projektov.  

Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana 

Telefon: +386 05 7311 280 

Spletna stran: https://scsks.splet.arnes.si/ 

Elektronski naslov:  

info@sc-sezana.si 

DRUGI SREČKO 

 

DAN ODPRTIH VRAT 

Torek, 13. 12. 2022 

 Za dijake vseh programov organiziramo      

različne enodnevne in večdnevne         

strokovne ekskurzije. Med večdnevnimi 

ekskurzijami so med dijaki posebej priljubljene 

ekskurzija v London v 2. letniku gimnazije,  

ekskurzija v Milano za dijake aranžerskega   

tehnika, za vse zainteresirane pa ekskurzije v 

Pariz, na Nizozemsko in v Rim, ki jih organizi-

ramo vsako drugo leto.  



 

Gimnazija je izobraževalni program, ki daje   

široko splošno izobrazbo in odpira vrata 

univerzitetnemu študiju. V gimnaziji so uspešni 

radovedni dijaki, ki se radi učijo in raziskujejo.  

 

Posebnost naše gimnazije so izbirni sklopi v 

2. in 3. letniku. Dijaki izbirajo med naravo-

slovnim, družboslovnim in jezikoslovnim  

sklopom ter predmetom kreativno  

podjetništvo. V sklopih je poudarek na projekt-

nem delu, medpredmetnem povezovanju in  

raziskovanju. Možna je tudi izbira med nemšči-

no, italijanščino in francoščino kot drugim  

tujim jezikom. 

 

Dijaki naše gimnazije so uspešni na številnih  

tekmovanjih, nadpovprečno dobro opravijo  

maturo, aktivni so tudi na umetniško-kulturnem 

in športnem področju.  

Program sestavljajo splošnoizobraževalni pred-

meti, strokovni moduli, praktično izobraževanje 

v šoli in pri delodajalcih ter odprti kurikul (20 %, 

4 ure na teden). 

 

V odprtem kurikulu na naši šoli ponujamo 

izobraževanje s področja  

 kreativnega podjetništva,  

 turizma in promocije v turizmu, 

 multimedije v poslovanju, 

 robotike.  

 

Kjer je le možno, v pouk vpeljujemo delo z  

računalniki in s profesionalnimi programi na  

področju poslovanja, računovodstva in             

materialnega knjigovodstva. Dijaki ekonomskega 

tehnika potrjujejo kakovost pridobljenih znanj na 

različnih strokovnih tekmovanjih ter z izjemnimi 

rezultati poklicne mature.  

 

 
 

Aranžerski tehnik je program srednjega       

strokovnega izobraževanja, namenjen  

ustvarjalnim dijakom, ki jih veseli oblikovanje  

v različnih medijih, ki imajo dobre prostorske 

predstave, radi rišejo in fotografirajo. 

 

Program je aktualen, povezan s potrebami  trga 

dela po aranžerskih in oblikovalskih znanjih. Velik 

poudarek je na praktičnem pouku, ki je v izbir-

nem delu in odprtem kurikulu usmerjen  

na področja  

 izražanja s sliko in zvokom,  

 animacije v ravnini in prostoru,  

 multimedijskega oglaševanja,  

 tržnega komuniciranja. 

Znanje, ki ga pridobijo dijaki, jim omogoča  

zaposlitev v turizmu, na razstaviščih, v trgovi-

nah ali raznih oglaševalskih agencijah, medijskih 

hišah, oblikovalskih studiih in grafičnih podjetjih.  

 

Lahko bodo urejali izložbe, aranžirali sejemske 

razstavne prostore, pripravljali sceno za razne 

prireditve, postavljali razstave, oblikovali celostne 

podobe in logotipe ter organizirali prireditve. 

Lahko bodo ustanovili svoje podjetje in počeli 

tisto, kar sami želijo. 

 

Po končanem 4-letnem šolanju dijaki pridobijo 

poklic aranžerski tehnik in lahko nadaljujejo 

šolanje na vseh višješolskih in na večini visoko-

šolskih programov. Z dodatnim maturitetnim 

predmetom je omogočen vpis še na večino uni-

verzitetnih programov.   

 

Dijaki sodelujejo v številnih projektih, lahko 

opravljajo prakso v tujini in so nadpovprečno 

uspešni na poklicni maturi.  

 

GIMNAZIJA 

Ekonomski tehnik je program srednjega 

strokovnega izobraževanja, ki omogo-

ča, da dijaki po končanem 4-letnem šolanju 

pridobijo poklic in se zaposlijo ali pa nada-

ljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih 

šolah ter z dodatnim maturitetnim predme-

tom na številnih univerzitetnih programih. 

 

V programu dijaki pridobijo znanja in 

kompetence, pomembne za           

samozavestne, dinamične in podjetne 

ekonomske tehnike, ki se bodo  

prilagajali spremembam, se uveljavljali na 

trgu delovne sile, načrtovali in vodili svojo  

kariero. 

EKONOMSKI TEHNIK 
ARANŽERSKI TEHNIK 

Aranžer – kdor poklicno kaj ureja  

v skladno, estetsko celoto. 

Fotografika, hommage pesniku Srečku Kosovelu   

(izdelek dijakinj ART in GIM, projekt Dan ustvarjalnosti) 

 

 

 


