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Predstavitev

Fotografija in Oblikovanje 
materialov v Sežani
Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Ko-
sovela v Sežani omogoča študij po programih 
Oblikovanje materialov in Fotografija. 

Programa upoštevata realne potrebe poklicev, zato je 
študij naravnan k praktičnemu, kreativnemu delu, ki 
omogoča uporabo teoretičnega znanja pri reševanju 
praktičnih problemov, obenem pa navaja na samostojno 
in timsko delo. Poleg predavanj in vaj opravijo študentje 
vsako leto deset tednov praktičnega izobraževanja v 
podjetjih ali zavodih, tudi v tujini, preko projektov medna
rodne mobilnosti. Tako svoje znanje nadgrajujejo v novi, 
življenjski situaciji, navezujejo poslovne stike in pridobi
vajo reference, ki so danes ob iskanju zaposlitve izje
mnega pomena. Zato so v oba programa vključene tudi 
vsebine, namenjene poslovnemu komuniciranju, podje
tništvu, trženju, poznavanju računalništva, informatike in 
strokovne terminologije v angleškem jeziku, preko kate
rih se študentje, ki z zaključkom študija pridobijo naziv in
ženir, pripravljajo na delovanje v poslovnem okolju.

Oblikovanje materialov, 
v Sežani usmerjeno v 
oblikovanje kamna, nu
di široko paleto znanj in 
veščin, temeljnih za vsak 
poklic s področja obliko
vanja, tako s tehničnega 
in tehnološkega vidika kot 
z vidika razumevanja in 
vrednotenja ustvarjalnega 
dela. Študentje odkrivajo 
univerzalnost in bogastvo 
likovnega jezika, spozna

vajo zakonitosti prostoročnega, tehničnega risanja in 
uporabo sodobne tehnologije CAD. Predstavitvene teh
nike jih opremijo z znanjem, potrebnim za učinkovito 
predstavitev svojih zamisli končnemu uporabniku.
Za delo s kamnom je ključno poznavanje osnov geo
logije in kamnoseške prakse. Študentje spoznajo tra
dicionalne in sodobne načine obdelave kamna, prido
bijo znanja o njegovi uporabi, restavriranju pa tudi o 
načrtovanju in računalniškem oblikovanju kamnitih iz
delkov. V okviru izbirnih predmetov se lahko dodatno 

poučijo o dragih kamnih, se posvetijo tehniki mozaika 
ali inkrustacije, s katero se iz raznobarvnega kamna 
ustvarijo motivi na ploskvi oziroma površini objekta.

Program Fotografija odpi
ra vrata v svet statične foto
grafije in gibljive slike. Za
snovan je tako, da vsi štu
dentje pridobijo osnovna 
znanja in veščine s podro
čja fotografije, animacije 
in videa, nato pa se usme
rijo v različna področja. 
Kreativna fotografija zdru 
žuje oglaševalsko, modno 
in arhitekturno fotografijo, 
oblikovanje vizualnih komu

nikacij in vlogo fotografije znotraj njih. Predmeti modula 
Reportažna fotografija obravnavajo reportažno in 
dokumentarno fotografijo, vizualno in besedno spo
ročanje ter uredniško delo in tako usposabljajo za 
delo fotoreporterja. Ateljejska fotografija razvija 
znanja in veščine rokovanja s studijsko snemalno in 
osvetljevalno opremo s standardnimi in z improvizira
nimi rekviziti.
Z izbiro predmetov s področja videa in filma študen
tje odkrivajo svet avdiovizualnih medijev. Srečajo se 
s pisanjem scenarija in snemalne knjige, z osnovami 
filmske in televizijske režije, produkcije pa tudi s sne
manjem, z montažo slike in zvoka ter z digitalno ob
delavo posnetega gradiva. 
Izbirni predmeti študentom omogočajo, da poleg iz
branega področja razvijajo izpovedno, umetniško 
obarvano avtorsko fotografijo, se seznanijo z znan
stvenotehnično fotografijo ali s fotografsko postpro
dukcijo, ki odkriva zahtevnejše postopke digitalne 
obdelave posnetega materiala in priprave za tisk.
Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z možnost
mi študija v Sežani na www.viviss.si/vss ali na infor
mativnih dnevih v februarju in septembru!


