
OBALNO-

KRAŠKA 
   

27 
Gimnazija 
Antonio Sema 
Piran 

Gimnazija (IS) www.ginnasiosema.net  

Informativna dneva  v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri –  
Virtualni sprehod in predstavitev šole 

28 
Gimnazija, elektro 
in pomorska šola 
Piran 

Gimnazija (SI) 
Logistični tehnik  
Elektrotehnik (SI) 
Plovbni  tehnik (SI) 
Ladijski strojni tehnik 
(SI) 

www.geps.si  

Informativna dneva  v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri –  
videopredstavitev programov. 

29 
Gimnazija Gian 
Rinaldo Carli 
Koper 

Gimnazija (IS) http://www.ginnasio-carli.si/  

Videoconferenza tramite Zoom nei seguenti orari: 
- venerdì 12 2. 2021 alle ore 9.00 e alle ore 15.00 
- sabato 13  2. 2021 alle ore 9.00. 

30 Gimnazija Koper 

Gimnazija (SI) 
Gimnazija (š) (SI) 
Umetniška gimnazija 
(SI) 
- Glasbena smer 
                   Petje - 
instrument 
- Likovna smer (SI) 

http://www.gimnazija-koper.si 

Predstavitev šole, izobraževalnih programov in posameznih predmetnih področij v živo,  

in sicer v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri,. ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri.  

Vse informacije in videokonferenčne povezave bodo objavljene na spletni strani šole:  

http://www.gimnazija-koper.si/. 

31 

Srednja 
ekonomsko - 
poslovna šola 
Koper 

Trgovec (SI) 
Administrator (SI) 
Ekonomski tehnik (SI) 
Ekonomska gimnazija 
(SI) 

https://www.seps.si/  Videopredstavitev v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri. 

http://www.ginnasiosema.net/
http://www.geps.si/
http://www.ginnasio-carli.si/
http://www.gimnazija-koper.si/
https://www.seps.si/


32 Srednja šola Izola 

Zdravstvena nega (SI) 
Kozmetični tehnik (SI) 
Gastronomske in 
hotelske storitve (SI)* 
(tudi v vajeniški obliki) 
Gastronomija in 
turizem (SI) 
Predšolska vzgoja (SI) 

http://www.srednjasolaizola.si/  

Informativna dneva preko videokonferenčne povezave v skladu s šolskim koledarjem, 
 in sicer v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri. 
 Povezava do videokonference bo objavljena na spletni strani šole. 

34 
Srednja tehniška 
šola Koper 

Pomočnik v 
tehnoloških procesih 
Inštalater strojnih 
inštalacij (SI) 
Avtoserviser (SI) 
Frizer (SI) 
Računalnikar (SI) 
Mehatronik 
operater*(SI) (tudi v 
vajeniški obliki) 
Strojni tehnik (SI) 
Tehniška gimnazija 
(SI) 

http://www.sts.si  

Informativna dneva preko videokonferenčne povezave ZOOM v skladu s šolskim koledarjem,  
in sicer v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri, 
 ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri. 
 Predstavili bodo izobraževalne programe, posamezne predmete, raznovrstne šolske dejavnosti, krožke,  
zanimive ekskurzije ter mednarodne in nacionalne projekte. 

35 
Šolski center 
Srečka Kosovela 
Sežana 

Ekonomski tehnik  
Aranžerski tehnik 
Gimnazija 

http://scsks.splet.arnes.si/  

Video povezava preko aplikacije ZOOM v petek,12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri,  
ter v soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri. Povezava bo objavljena na spletni strani šole. 

 

http://www.srednjasolaizola.si/
http://www.sts.si/
http://scsks.splet.arnes.si/

