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POGOJI ZA VPIS
V program se lahko vpišejo dijaki, ki so: 

· uspešno končali osnovnošolski program ali
· nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno 

izobraževanje  po prejšnjih predpisih 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja: 

· štiri leta. 

Izobraževalni  program je  ovrednoten z: 

· 240  kreditnimi  točkami (KT) 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poklicna matura je sestavljena iz obveznega in 
izbirnega dela:

· pisni in ustni izpit iz slovenščine
· pisni in ustni del iz lesarstva
· pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali 

matematike po izboru kandidata
· izdelek in zagovor

DIJAK BO OB ZAKLJUČKU 
IZOBRAŽEVANJA:

· usposobljen za timsko delo ter sodelovanje 
pri projektnem delu, 

· imel temelje za razvoj osebne 
organizacijske kulture na delovnem mestu in 
v delovnem okolju,

· iskal racionalne in strokovne rešitve pri 
izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,

· razširil splošno izobrazbo in razvil ključne 
kompetence za uspešno sodelovanje v 
družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje 
izobraževanje v skladu z nacionalnimi 
standardi ključnih kvalifikacij.

Dodatne  informacije o vpisu
dobite v svetovalni službi

Srednje gradbene in lesarske šole
tel.: 07 393 21 65



Srednje strokovno izobraževanje LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI IN           

Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Športna vzgoja
Tehnično komuniciranje in uporaba 
računalnika
Les in lastnosti lesa
Tehnologija obdelave z varstvom pri 
delu
Konstruiranje lesnih sklopov
Materiali v lesarstvu
Mehanska obdelava lesa
Lesnoobdelovalni stroji
Konstruiranje pohištva
Tehnološki procesi v lesarstvu
Proizvodna tehnika
Podjetje in priprava dela
Projektiranje
Ekonomika proizvodnih procesov
Opremljanje interierjev
Primarna obdelava lesa
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INTERESNE DEJAVNOSTI

- športne dejavnosti
- kulturne dejavnosti

TEKMOVANJA IN PROJEKTI

     

STROKOVNE EKSKURZIJE

PROJEKT RDEČI KRIŽ


