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Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana

Ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA

Organizacijski enoti:
 Gimnazija in ekonomska šola
 Višja strokovna šola

Direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in 
ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole:     Dušan ŠTOLFA

Poslovna sekretarka:     Helena TAVČAR

Računovodkinja:     Enisa PRINCES

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

Tajništvo: 05/ 7311 280
Knjižnica: 05/ 7311 286
Računovodstvo: 05/ 7311 285
Višja strokovna šola: 05/ 7313 516
Svetovalna služba:  05/ 7311 281
Zbornica: 05/ 7311 283

FAKS – Gimnazija in ekonomska šola     05/ 7311 289
FAKS – Višja strokovna šola     05/ 7313 511

SPLETNI STRANI:
http://www.ss-sezana.si/
http://www.vss-sezana.si/

ELEKTRONSKA POŠTA GIMNAZIJE in EKONOMSKE ŠOLE
info@sc-sezana.si

PODRAČUN PRI UJP: 01100-6030704985 
DAVČNA ŠTEVILKA: 74080601
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ORGANI ŠOLE (GIMNAZIJE IN SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE)

SVET ZAVODA
RAVNATELJ
UČITELJSKI ZBOR
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIKI
STROKOVNI AKTIVI
SVET STARŠEV
SKUPNOST DIJAKOV

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek Predmet(i) Razrednik Pogovorne 
ure

Jana BELE LUTMAN ANG, FRA

Uroš BORJANČIČ FIZ 3. bg

Alojz ČOTAR MAT 1. ag

Franja ČOK ZGO, šolska svetovalka

Sindis ČUFER BIO

Irena DOLGAN BIO

Lilijana FABRIS INF, str. moduli

Lucija FILIPČIČ KRIŽAJ MAT 1.et

Doris FURLAN ANG, NEM

Mateja GRMEK GEO 2. ag

Sandra GRMEK ANG, ITA 4. bg

Sonja IVANČIČ MAT 4. ag

Stanislav JABLANŠČEK str. moduli, vzdr. rač. 
opreme

Patricija KASTELIC VOLF strokovni moduli 3. et

Alenka KOMPARE PSI,  šolska svetovalka
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David KUNSTEK KNEŽEVIČ SLO 2. art

Elvira MAVRIČ ITA, FRA 3. ag

Natalija MIKULETIČ knjižničarka

Renata NIKOLIĆ strokovni moduli

Samo ONIČ LUM, UME,  strokovni 
moduli

Martina PODBERSIČ SMRDEL        SOC

Magda POGAČAR ANG, NEM

Maja PREŠEREN strokovni moduli

Polona PROSEN GLA

Nikita PRIVŠEK ŠVZ 3. art

Petra RAŽEM SLO 1. art

Gabrijela REBEC ŠKRINJAR ZGO 2. bg

Maša ROLIH SLO 4. art

Lucija STANIČ BREZEC strokovni moduli 2. et

Polona STRNAD BENSA FIL, SOC

Karmen ŠKRK SLO 4. et

Dušan ŠTOLFA ravnatelj, SOC

Nevenka ŠULIGOJ              laborantka

Vasilija VALEČIČ KEM 1. bg

Leonida VRABEC ITA

Mojca ŽELEZNIK BUDA strokovni moduli

Uroš ŽIBERNA strokovni moduli

Jani ŽIBERNA ŠVZ

Vojko ŽIBERNA ŠVZ
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Na šoli želimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in pogovorne 
ure. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete v času dopoldanskih 
pogovornih ur, ki jih bodo dijaki pripisali k seznamu učiteljev. 

SKUPNE POGOVORNE URE 

Skupne pogovorne ure, ko so vam na voljo vsi učitelji, so vsak mesec od oktobra 
do maja; vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00.

RODITELJSKI SESTANKI

Redni roditeljski sestanki so praviloma v mesecu septembru ali oktobru ter v 
mesecu aprilu. Obvestila o roditeljskih sestankih boste prejeli pisno. Izredne 
roditeljske sestanke pa organiziramo pred izjemnimi aktivnostmi oddelka (športni 
tedni, večdnevne ekskurzije …).

SVET STARŠEV

Delo šole starši spremljajo tudi v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja 
in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih 
sestankih. Praviloma sta letno organizirana dva sestanka, septembra, ko se svet 
staršev seznani z letnim delovnim načrtom šole, in junija, ko se pregleda delo v 
šolskem letu. Na pobudo staršev, dijakov ali šole pa se svet šole lahko sestane tudi 
večkrat. Seznam članov sveta staršev je objavljen na spletni strani šole.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Namenjena je dijakom, staršem in učiteljem pri reševanju raznovrstnih problemov: 
težav z učenjem, osebnih stisk, socialne problematike in odločanja za študij in 
poklic. Izvaja tudi vpis novincev v prvi letnik in svetuje pri preusmeritvah v 
druge programe. S strokovnimi znanji in izkušnjami celostno obravnava dijake s 
posebnimi potrebami ter timsko sodeluje z razredniki, učitelji, starši, vodstvom 
šole in zunajšolskimi strokovnjaki. 
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KNJIŽNICA

S svojo dejavnostjo in gradivom je redni del vzgojno-izobraževalnega dela. Dijake 
in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih 
pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik 
dela.  V knjižnici potekajo bibliopedagoške ure, ure knjižne in knjižnične vzgoje 
ter ure obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Knjižnica je pridruženi 
član COBIS/OPAC sistema, zato se dijaki v njej navajajo na samostojno iskanje 
informacij. 

UČBENIŠKI SKLAD

Izposojo učbenikov izvajamo za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov. Dijaki plačajo le 
tretjino cene učbenika, ki je v učbeniškem skladu.

ŠOLSKA PREHRANA

Šola za vse dijake organizira subvencionirano šolsko malico. Malica se na šoli 
razdeljuje v glavnem odmoru v trajanju pol ure, in sicer od 10.25 do 10.55.
   

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za dijake 1. in 3. letnikov so organizirani sistematski zdravstveni pregledi.
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ŠOLSKI  KOLEDAR

Začetek pouka sreda  
1. 9. 2021

Jesenske počitnice ponedeljek - petek 
25. 10. – 29. 10. 2021

Novoletne počitnice ponedeljek -petek 
27. 12. – 31. 12. 2021

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek 
14. 1. 2022

Informativna dneva za vpis v srednje 
šole

petek - sobota 
11. 2. –12. 2. 2022

Zimske počitnice ponedeljek - petek 
21. 2. – 25. 2. 2022

Prvomajske počitnice četrtek - petek 
28. 4. – 29. 4. 2022

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in 
pouka za zaključne letnike

petek 
20. 5. 2022

Razdelitev spričeval zaključnim 
letnikom

ponedeljek 
23. 5. 2022

Priprava na maturo in poklicno 
maturo

torek - petek 
24. 5. – 27. 5. 2022

Izpitni rok za izboljševanje ocene  
(zaključni letniki)

torek- petek 
24. 5. – 28. 5. 2022

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 
ostale letnike

četrtek
23. 6. 2022

Zaključek pouka za ostale letnike in 
razdelitev spričeval

petek 
24. 6. 2022

Poletne počitnice ponedeljek - torek 
28. 6. – 31. 8. 2022

Priprava na popravne in ostale izpite ponedeljek - sreda 
27. 6. – 29. 6. 2022

Spomladanski izpitni rok
četrtek - torek
30. 6. – 5. 7. 2022

Jesenski izpitni rok torek - torek
16. 8. – 30. 8. 2022



9

ŠOLSKI ZVONEC

                                                

SPLOŠNA  GIMNAZIJA

Obvezni štiriletni predmeti:

 slovenščina, matematika, angleščina, italijanščina ali nemščina, zgodovina 
in športna vzgoja

Obvezni predmeti:

 glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, 
sociologija, filozofija, informatika

Interdisciplinarni tematski sklopi in izbirni predmet: 

            v 2. in 3. letniku:
Dijakom 2. in 3. letnika ponujamo družboslovni, jezikoslovni, na-
ravoslovni interdisciplinarni tematski sklop (ITS) in izbirni 
predmet kreativno podjetništvo. Poudarek je na interdisciplinar-
nosti, timskemu delu učiteljev in dijakov, projektnemu načinu dela ter 
uporabi znanja v življenjskih kontekstih. 

V ITS družboslovje dijaki razvijajo razumevanja sveta, v katerem živimo, 
z družboslovnega vidika.  V raziskovanje ključnega vprašanja »Kako nas 
oblikuje svet, v katerem živimo?« so vključeni predmeti: zgodovina, 
geografija, psihologija, sociologija, likovna umetnost in filmske delavnice. 
Vsako leto izvedemo družboslovni tabor (Idrija, Tolmin) in različne 

Predura (izjemoma): 710 – 755

1. ura: 800 – 845

2. ura: 850 – 935

3. ura: 940 – 1025

odmor za malico 1025 – 1055

4. ura: 1055 – 1140

5. ura: 1145 – 1230

6. ura: 1235 – 1320

7. ura: 1325 – 1410

8. ura (izjemoma): 1415 – 1500
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ekskurzije. Dijaki izpeljejo projektno delo od načrta do realizacije in 
evalvacije, razvijajo kritično mišljenje in ustvarjalnost.

V  ITS jezikoslovje imajo dijaki tri predmete, in sicer: tretji tuj jezik 
– francoščino, dodatno uro angleščine in predmet kultura in civilizacija. 
Naloga dijakov je priprava projektnih nalog in aktivno sodelovanje v 
pestrem naboru dejavnosti. V okviru ITS jezikoslovje se udeležimo 
kulturnih prireditev, projektnih dni in sodelujemo v mednarodnih 
projektih, nekaj dela pa poteka na terenu v okviru ekskurzije v Francijo.

V ITS naravoslovje se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika in 
astronomija. Naloga dijakov je priprava projektnih in raziskovalnih nalog 
z naravoslovno vsebino,  ocenjuje se delo in pristop k delu. Za dijake 
tega sklopa sta organizirana naravoslovno-raziskovalna tabora v Bohinju 
in Piranu, sodelujemo tudi v mednarodnih projektih in se povezujemo s 
Parkom Škocjanske jame.

Pri izbirnem predmetu kreativno podjetništvo se dijaki učijo 
izdelave podjetniških načrtov, celovitega marketinškega pristopa, 
izdelujejo celostno podobo in se učijo tržnih strategij in pristopov. Tudi 
tu je cilj izdelava raziskovalnih in projektnih nalog ter sodelovanje na 
tekmovanjih. Dijaki se udeležijo tridnevnega projekta SPOT (Sežanski 
Podjetniško Oglaševalski Tabor).

       v 4. letniku:
Dijaki si predmete izberejo sami iz fonda razpisanih izbirnih maturitetnih 
predmetov.  
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Obvezne izbirne vsebine

So sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. 
Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki 
zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja. Obvezne izbirne vsebine 
niso predmeti niti nadomestilo za pouk. 

Obvezne izbirne vsebine se delijo na: obvezne vsebine in vsebine za dijakovo 
prosto izbiro.

Obvezne izbirne vsebine za dijake:

•	 knjižnična in informacijska znanja min. 15 ur (letno)
•	 kulturno-umetniške vsebine min. 15 ur (letno)
•	 športni dnevi 35 ur
•	 zdravstvena vzgoja 35 ur
•	 vzgoja za družino, mir in nenasilje 35 ur
•	 kulturno-umet. vsebine s področja glasbe 18 ur
•	 kulturno-umet. vsebine s področja likovnosti    18 ur

Te vsebine so v navedenem obsegu OBVEZNE za vse dijake.  Šola jih izvede v 1., 
2. in 3. letniku. 

Poleg vsebin, ki so obvezne za vse dijake, je šola dolžna ponuditi še naslednje 
vsebine: 

•	 logika                                                                min.15 ur
•	 metodologija raziskovalnega dela min.15 ur
•	 obvladovanje tipkovnice min.15 ur
•	 prostovoljno socialno delo min.15 ur
•	 prva pomoč min.15 ur
•	 učenje za učenje min.15 ur
•	 verstva in etika min.15 ur 

Šola ponuja tudi dodatne vsebine, ki so objavljene na šolskih spletnih straneh.
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Športni tedni

Zamišljeni so kot strnjeno izvajanje ur športne vzgoje, namesto tretje tedenske 
ure. Njihova izvedba v šolskem letu 2021/22 je odvisna od razmer, povezanih s 
COVID-19.

1. letnik: 
termin: junij 2022
vsebina: plavanje, jadranje, potapljanje, veslanje, športne igre
kraj izvedbe: Portorož
 
3. letnik: 
termin: /
vsebina: gorništvo, pohodništvo
kraj izvedbe: slovensko visokogorje

Ekskurzije
Izvedba ekskurzij v šolskem letu 2021/22 je odvisna od razmer, povezanih s 
COVID-19.

1. letnik:  ekskurzija v Oglej,  predvidoma junija
2. letnik:  večdnevna ekskurzija v London
3. letnik: ekskurzija na Koroško v oktobru; večdnevna ekskurzija v 
Grčijo med prvomajskimi počitnicami

Izbirno: Beneški karneval (vsako leto), večdnevne ekskurzije v Rim, Pariz, 
Tehniški muzej München, na Nizozemsko (vsako drugo leto) …
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Splošna matura

Izobraževanje po gimnazijskih programih se zaključi z maturo. Matura je zunanji 
državni izpit, ki daje dijakom pravico do vpisa na  univerzo. Dijaki opravljajo 
maturo pod vnaprej objavljenimi, natančno določenimi in enakimi pogoji v skladu 
z maturitetnimi predpisi. 

Maturo opravljajo iz petih predmetov, 

•	 od tega so trije obvezni: matematika, tuji jezik, slovenščina, 
•	 dva predmeta pa sta izbirna. 

Izbirni maturitetni predmeti za splošno gimnazijo so: angleščina, nemščina, 
italijanščina, biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, sociologija ali psihologija.
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EKONOMSKI TEHNIK – SSI 

Program ekonomski tehnik v sistemu srednjega strokovnega izobraževanja 
(SSI) omogoča, da dijaki po končanem 4-letnem šolanju pridobijo poklic 
ekonomski tehnik in se zaposlijo, če pa so želje drugačne, lahko nadaljujejo 
šolanje na visokih strokovnih šolah in na nekaterih univerzitetnih programih.  

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij: teletržnik/teletržnica, komercialni referent/komercialna referentka in 
knjigovodja/knjigovodkinja.

Pomembne novosti sedanjega programa so kompetenčna zasnovanost, modularna 
zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. 

Program sestavljajo:

•	 splošnoizobraževalni predmeti,
•	 strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni,
•	 praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih,
•	 interesne dejavnosti ter 
•	 odprti kurikul.

Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem 
v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. V njih 
so vsebinsko povezana strokovno-teoretična, praktična in splošna znanja. V 
okviru vsebinskih sklopov znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, 
strokovna teorija in nacionalni standardi znanj, upoštevanje potreb strank – 
predvsem lokalnega gospodarstva.

Obvezni moduli so:

•	 poslovni projekti,
•	 poslovanje podjetij,
•	 ekonomika poslovanja,
•	 sodobno gospodarstvo.

Izbirni moduli:

•	 komercialno poslovanje,
•	 materialno knjigovodstvo,
•	 finančno knjigovodstvo,
•	 tuj jezik.
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Odprti kurikul oblikuje šola glede na potrebe trga delovne sile regionalne 
oz. lokalne ravni in ga lahko sproti prilagaja. V programu ekonomski tehnik smo 
se na podlagi posvetovanja z gospodarstvom usmerili predvsem v turizem oz. 
trženje turističnih storitev z dodatnimi znanji s področja kreativnega podjetništva, 
multimedije v poslovanju, robotike in tujih jezikov.

Podjetniška ustvarjalnost in ekonomska znanost

V programu ekonomski tehnik ponujamo veliko zanimivih dejavnosti, predvsem 
podjetniških, ki so rezultat timskega dela profesorjev in dijakov. Navedimo jih le 
nekaj:

•	 strokovne ekskurzije,
•	 SPOT (Sežanski podjetniško oglaševalski tabor),
•	 sodelovanje v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih,
•	 sodelovanje z vidnimi dosežki na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih, 
•	 organizacija in izvedba strokovnih posvetov, okroglih miz in 

intervjujev s podjetniki, gospodarstveniki in predstavniki lokalnih 
oblasti,

•	 izmenjava znanj s sorodnimi šolami doma in preko meja (Italija, 
Češka, Srbija, Bosna in Hercegovina, Portugalska),

•	 med prvimi v Sloveniji smo začeli z učnim podjetjem.

Poklicna matura

Za dokončanje izobraževanja po programu ekonomski tehnik mora dijak poleg 
uspešno končanih štirih let izobraževanja, uspešno opraviti tudi poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

•	 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
•	 pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
•	 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izbiri dijaka, 
•	 izdelek oz. storitev in zagovor.
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ARANŽERSKI TEHNIK - SSI

Aranžerski tehnik je program v okviru srednje ekonomske šole, namenjen pa je 
predvsem tistim dijakom, ki imajo smisel za oblikovanje, dekoriranje, ustvarjanje 
ter trženje in podjetništvo.

Prenovljen program aranžerski tehnik tako kot ostali prenovljeni programi prinaša 
nekaj novosti. Največja novost prenovljenih programov so moduli. Enostavno 
povedano: več predmetov se združi v en modul. Namen modularnega sistema 
je, da se dijaki istih vsebin ne učijo ločeno pri različnih predmetih, ampak da se 
podobne učne vsebine smiselno povežejo v modul ter obravnavajo skupaj. 

Program aranžerski tehnik je aktualen in skuša zadovoljiti potrebe trga. Oblikovan 
je v povezavi z gospodarstvom. Znanje, ki ga pridobijo dijaki, jim omogoča zaposlitev 
v raznih oglaševalskih agencijah, medijskih hišah, oblikovalskih studiih in grafičnih 
podjetjih. Lahko bodo urejali izložbe, aranžirali prostore, sejemske razstavne 
prostore, pripravljali sceno za razne prireditve, postavljali razstave, organizirali 
predstavitve, oblikovali celostne podobe in logotipe. Lahko bodo ustanovili svoje 
podjetje in počeli tisto, kar sami želijo.

Program aranžerski tehnik v sistemu srednjega strokovnega izobraževanja 
(SSI) omogoča, da po končanem 4-letnem šolanju dijaki pridobijo poklic 
aranžerski tehnik in se zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na visokih strokovnih 
šolah in na nekaterih univerzitetnih programih.  

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij: tržni komunikator/komunikatorka in pospeševalec/pospeševalka 
prodaje.

Program sestavljajo:

•	 splošnoizobraževalni predmeti,
•	 strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni,
•	 praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih,
•	 interesne dejavnosti ter 
•	 odprti kurikul.

Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem 
v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. V njih 
so vsebinsko povezana strokovno-teoretična, praktična in splošna znanja. V 
okviru vsebinskih sklopov znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, 
strokovna teorija in nacionalni standardi znanj, upoštevanje potreb strank – 
predvsem lokalnega gospodarstva.
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Obvezni moduli so:

•	 podjetje na trgu,
•	 vizualne komunikacije,
•	 aranžerstvo.

Izbirni moduli:

•	 tržno komuniciranje,
•	 pospeševanje prodaje.

Odprti kurikul oblikuje šola glede na potrebe trga delovne sile regionalne oz. 
lokalne ravni in ga lahko sproti prilagaja. Šola je izbrala:

•	 multimedijsko oglaševanje,
•	 izražanje s sliko in zvokom,
•	 animacija v ravnini in prostoru,
•	 tuj jezik.

Ob pouku se dogaja poleg napisanega še marsikaj zanimivega, saj ni naš cilj 
usposobiti samo dobrega aranžerskega tehnika, ampak dati dijakom tudi dobra 
izhodišča za razvoj osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembne za dobro 
opravljanje poklica in za nadaljnje življenje.

Poklicna matura

Za dokončanje izobraževanja po programu aranžerski tehnik mora dijak poleg 
uspešno končanih štirih let izobraževanja, uspešno opraviti tudi poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

•	 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
•	 pisni in ustni izpit iz oblikovanja v aranžerstvu,
•	 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izbiri dijaka, 
•	 izdelek oz. storitev in zagovor.
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Športni tedni 

Že vrsto let na šoli izvajamo športne tedne, ki se jih udeležujejo tudi dijaki v 
programov ekonomski tehnik in aranžerski tehnik. Njihova izvedba v šolskem letu 
2021/22 je odvisna od razmer, povezanih s COVID-19.

 1. letnik:
 termin: julij 2022
 vsebina: plavanje, jadranje, potapljanje, veslanje, športne igre
 kraj izvedbe: Portorož
       
 2. letnik:
 termin: /
 vsebina: pohodništvo, kajakaštvo, plavanje, lokostrelstvo, športne igre
 kraj izvedbe: Dolenjske toplice 

Projektni tedni 

V okviru strokovnih modulov in modulov odprtega kurikula so za dijake  3. in 4. 
letnikov strokovnih programov organizirani projektni tedni:
 

•	 4. letnik ET – SPOT (Sežanski podjetniško oglaševalski tabor),
•	 4. letnik ART – aranžerski projekti teden,
•	 3. in 4. letnik ART, izbrani dijaki – aranžerski vikend (različni projekti).

ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE IN EKONOMSKE ŠOLE 

Sestavni del šolskih pravil so naslednji interni pravilniki:

•	 Šolska pravila Gimnazije in ekonomske šole,
•	 Hišni red Gimnazije in ekonomske šola,
•	 Pravilnik o šolski prehrani, 
•	 Šolska pravila ocenjevanja,
•	 Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in priznanj,
•	 Kodeks obnašanja dijakov na ekskurzijah, obiskih gledaliških, kulturnih 

in športnih prireditev.

Vsi navedeni pravilniki so v celoti objavljeni na naših spletnih straneh.



19

predmet 1. 2. zaključeno

REDOVALNICA
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predura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

predura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

predura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

URNIK
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1 sreda začetek pouka

2 četrtek  

3 petek  

4 sobota  

5 nedelja  

6 ponedeljek  

7 torek  

8 sreda  

9 četrtek  

10 petek  

11 sobota  

12 nedelja  

13 ponedeljek  

14 torek  

15 sreda vrnitev Primorske k matični domovini

16 četrtek  

17 petek  

18 sobota  

19 nedelja  

20 ponedeljek  

21 torek  

22 sreda      

23 četrtek dan slovenskega športa

24 petek  

25 sobota  

26 nedelja  

27 ponedeljek  

28 torek  

29 sreda  

30 četrtek  

SEPTEMBER
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1 petek  

2 sobota  

3 nedelja  

4 ponedeljek izpiti za občane

5 torek izpiti za občane

6 sreda izpiti za občane

7 četrtek izpiti za občane, skupna pogovorna ura

8 petek izpiti za občane

9 sobota  

10 nedelja  

11 ponedeljek  

12 torek  

13 sreda  

14 četrtek  

15 petek      

16 sobota      

17 nedelja      

18 ponedeljek      

19 torek  

20 sreda      

21 četrtek  

22 petek      

23 sobota      

24 nedelja      

25 ponedeljek dan suverenosti, jesenske počitnice

26 torek jesenske počitnice

27 sreda jesenske počitnice

28 četrtek jesenske počitnice

29 petek jesenske počitnice

30 sobota  

31 nedelja dan reformacije

OKTOBER
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1 ponedeljek dan spomina na mrtve

2 torek  

3 sreda  

4 četrtek skupna pogovorna ura

5 petek  

6 sobota  

7 nedelja  

8 ponedeljek  

9 torek  

10 sreda  

11 četrtek  

12 petek  

13 sobota  

14 nedelja  

15 ponedeljek      

16 torek      

17 sreda      

18 četrtek      

19 petek  

20 sobota      

21 nedelja  

22 ponedeljek      

23 torek dan Rudolfa Maistra

24 sreda      

25 četrtek           

26 petek  

27 sobota  

28 nedelja  

29 ponedeljek  

30 torek  

NOVEMBER
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1 sreda  

2 četrtek skupna pogovorna ura

3 petek  

4 sobota  

5 nedelja  

6 ponedeljek izpiti za občane

7 torek izpiti za občane

8 sreda izpiti za občane

9 četrtek izpiti za občane

10 petek izpiti za občane

11 sobota  

12 nedelja  

13 ponedeljek  

14 torek  

15 sreda  

16 četrtek  

17 petek      

18 sobota      

19 nedelja  

20 ponedeljek      

21 torek  

22 sreda      

23 četrtek      

24 petek proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

25 sobota božič  

26 nedelja dan samostojnosti in enotnosti

27 ponedeljek novoletne počitnice

28 torek novoletne počitnice

29 sreda novoletne počitnice

30 četrtek novoletne počitnice

31 petek novoletne počitnice

DECEMBER
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1 sobota novo leto

2 nedelja novo leto

3 ponedeljek  

4 torek  

5 sreda  

6 četrtek skupna pogovorna ura

7 petek  

8 sobota  

9 nedelja  

10 ponedeljek  

11 torek  

12 sreda  

13 četrtek  

14 petek zaključek 1. ocenjevalnega obdobja     

15 sobota
16 nedelja  

17 ponedeljek 1. redovalna konferenca      

18 torek  

19 sreda  

20 četrtek      

21 petek  

22 sobota      

23 nedelja      

24 ponedeljek      

25 torek
26 sreda  

27 četrtek  

28 petek  

29 sobota  

30 nedelja  

31 ponedeljek  

JANUAR
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1 torek začetek poklicne mature – zimski izpitni rok

2 sreda izpiti za občane

3 četrtek izpiti za občane, skupna pogovorna ura

4 petek izpiti za občane

5 sobota  

6 nedelja  

7 ponedeljek  

8 torek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

9 sreda  

10 četrtek  

11 petek informativni dan za vpis v srednje šole

12 sobota informativni dan za vpis v srednje šole

13 nedelja  

14 ponedeljek  

15 torek  

16 sreda  

17 četrtek  

18 petek  

19 sobota  

20 nedelja  

21 ponedeljek zimske počitnice

22 torek zimske počitnice

23 sreda zimske počitnice

24 četrtek zimske počitnice

25 petek zimske počitnice

26 sobota  

27 nedelja  

28 ponedeljek  

FEBRUAR
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1 torek  

2 sreda  

3 četrtek skupna pogovorna ura

4 petek  

5 sobota  

6 nedelja  

7 ponedeljek seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

8 torek  

9 sreda  

10 četrtek  

11 petek  

12 sobota  

13 nedelja  

14 ponedeljek  

15 torek  

16 sreda  

17 četrtek      

18 petek  

19 sobota  

20 nedelja      

21 ponedeljek  

22 torek      

23 sreda      

24 četrtek      

25 petek  

26 sobota  

27 nedelja  

28 ponedeljek  

29 torek  

30 sreda  

31 četrtek  

MAREC
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1 petek  

2 sobota  

3 nedelja  

4 ponedeljek izpiti za občane

5 torek izpiti za občane

6 sreda izpiti za občane

7 četrtek izpiti za občane, skupna pogovorna ura

8 petek izpiti za občane

9 sobota
10 nedelja  

11 ponedeljek  

12 torek  

13 sreda  

14 četrtek  

15 petek  

16 sobota  

17 nedelja  

18 ponedeljek velikonočni ponedeljek

19 torek  

20 sreda  

21 četrtek  

22 petek  

23 sobota  

24 nedelja      

25 ponedeljek      

26 torek pouka prost dan

27 sreda dan upora proti okupatorju

28 četrtek prvomajske počitnice

29 petek prvomajske počitnice

30 sobota  

APRIL
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1 nedelja praznik dela

2 ponedeljek praznik dela

3 torek  

4 sreda splošna matura – slovenščina (esej)

5 četrtek skupna pogovorna ura

6 petek  

7 sobota  

8 nedelja  

9 ponedeljek  

10 torek  

11 sreda  

12 četrtek  

13 petek  

14 sobota  

15 nedelja  

16 ponedeljek  

17 torek  

18 sreda      

19 četrtek      

20 petek zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike

21 sobota  

22 nedelja  

23 ponedeljek razdelitev spričeval za zaključne letnike

24 torek organizirane priprave na SM in PM, izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)

25 sreda organizirane priprave na SM in PM, izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)

26 četrtek organizirane priprave na SM in PM, izpitni rok za izboljševa-nje ocene (zaključni letniki)

27 petek organizirane priprave na SM in PM, izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)

28 sobota začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok

29 nedelja
30 ponedeljek
31 torek

MAJ
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1 sreda popravni izpiti za zaključne letnike

2 četrtek popravni izpiti za zaključne letnike

3 petek popravni izpiti za zaključne letnike

4 sobota  

5 nedelja  

6 ponedeljek  

7 torek  

8 sreda dan Primoža Trubarja

9 četrtek  

10 petek  

11 sobota  

12 nedelja  

13 ponedeljek začetek ustnih izpitov na SM in PM

14 torek  

15 sreda  

16 četrtek      

17 petek      

18 sobota  

19 nedelja      

20 ponedeljek  

21 torek  

22 sreda  

23 četrtek zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

24 petek proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval       

25 sobota dan državnosti

26 nedelja  

27 ponedeljek priprava na popravne izpite

28 torek priprava na popravne izpite

29 sreda priprava na popravne izpite

30 četrtek popravni izpiti

JUNIJ
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1 petek popravni izpiti

2 sobota  

3 nedelja  

4 ponedeljek popravni izpiti

5 torek popravni izpiti

6 sreda seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

7 četrtek  

8 petek  

9 sobota  

10 nedelja  

11 ponedeljek seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

12 torek  

13 sreda  

14 četrtek  

15 petek  

16 sobota  

17 nedelja  

18 ponedeljek      

19 torek      

20 sreda  

21 četrtek      

22 petek  

23 sobota      

24 nedelja      

25 ponedeljek      

26 torek  

27 sreda  

28 četrtek  

29 petek  

30 sobota  

31 nedelja  

JULIJ
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1 ponedeljek  

2 torek  

3 sreda  

4 četrtek  

5 petek  

6 sobota  

7 nedelja  

8 ponedeljek  

9 torek  

10 sreda  

11 četrtek  

12 petek  

13 sobota  

14 nedelja  

15 ponedeljek Marijino vnebovzetje

16 torek  

17 sreda popravni izpiti 4. letniki, priprava na izpite ostali 

18 četrtek popravni izpiti 4. letniki, priprava na izpite ostali 

19 petek priprava na izpite ostali 

20 sobota  

21 nedelja  

22 ponedeljek popravni izpiti

23 torek popravni izpiti

24 sreda začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok

25 četrtek popravni izpiti

26 petek popravni izpiti

27 sobota  

28 nedelja  

29 ponedeljek popravni izpiti

30 torek popravni izpiti

31 sreda  

AVGUST
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OBVESTILA

Prosimo, da opravičite izostanek od pouka od: do:
zaradi:

Datum: Podpis staršev:

Prosimo, da opravičite izostanek od pouka od: do:
zaradi:

Datum: Podpis staršev:

Prosimo, da opravičite izostanek od pouka od: do:
zaradi:

Datum: Podpis staršev:

Prosimo, da opravičite izostanek od pouka od: do:
zaradi:

Datum: Podpis staršev:

,

,

,

,
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OBVESTILA
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OBVESTILA
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OBVESTILA
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OBVESTILA
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE



izdal: Šolski center Srečka Kosovela Sežana

odgovoren: Dušan Štolfa

uredila:  Alenka Kompare in Dušan Štolfa

fotografi je in oblikovanje: Samo Onič

priprava: Borut Hočevar

 Sežana, september 2021
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