
DDanasnja mladina poseda le za raiunalniki in
telefoni, delovnih navad pa nimajo. > Mladi nimajo
nobene prihodnosti.< Tak5nim in podobnim izja-
vam na Srednji gradbeni in lesarski Soli Novo mesto
izrekajo odloien >NE<!
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'Na,ioli, kije del Solskega cerltra Novo.rnesto, izobraZuje-
'jo bodoie gradbenike in lesarje. ln ko pogledai te dijake,

:i ugotovi5-da irnajo ogromno idej, potenciala in roine spretno-
sti, kijih potem skozi leta Solanja nadgrajujejo. Najlepie pa je,
ko vidii adovoljne obraze, ko dijaki svojo idejo privedejo do

. kontlregaizdelka.Tidrjakiponosnoretejo:>Znam delati.<

, _ . ,Vetina izmed njih,tudiopravlja Studentsko delo pri
mnogih obr{nikihlali pa pomagajo v domaiih

delavnicih.
, i.- Se nekajletnazajjeveljalo, da je diploma
" -.::' zagotovilo za dostojno prihodnost. Danes

je delozopet postalo vrlina in na trgu
' dela so iedalje veije zahteve po tehni5kih

poklicih. Ce pogledamo po dolenjski in
posavski regiji in tudi 5irSe, lahko ugotovi-
mo,.da je mr{ogo podjetij in obrtnikov,

ki se ukvarjajo z gradbeniStvom in lesarstvom. ln z
gotovostjo lahko trdimo, da nasi dijaki po konianem
5olanju dobijo zaposlitev in s tem socialno varnost,
odprte pa so jim tudi mnoge Studijske poti.
Sola ima 270 dijakov, zato pa ima veliko srce. Ravno
ta majhnost omogoia pristen stik med dijaki in
profesorji. V iasu Solanja, ki sovpada s prehodom v
odraslost, pa poskuiamo dijaka voditi skozi Stevilna
turbulentna obdobja, mu svetovati tako na strokov-
nem kot na osebnem podroiju. Ob koncu Solanja pa
lahko retemo, da so dijaki malce >naii< in profesorji
malce >njihovi<.

Na Srednji gradbeni in lesarski Soli imajo sodobno
urejene utilnice, raiunalni5ke uiilnice in delavnice,

pouk pa je zasnovan na prepletanju spretnosti, teoretitnih in raiunalniSkih
znanj. Organizirajo Stevilne kulturne in Sportne dejavnosti ter strokovne
ekskurzije. Kar nekaj dijakov 2e ima bogato izkuSnjo s prakso v tujini
(Malta, Nemiija...), in vrsto uspehov
na razliinih tekmovanjih. lzobra2ujejo
za naslednje programe: gradbeni in
lesarski teh nik, mizar, peiar-polagalec
keramiinih oblog, zidar, tesar, izvajalec
suhomontaine gradnje in obdelovalec
lesa. ln to so poklici prihodnosti, pokli-
ci, kjer nivpraSanje najti zaposlitev ali
odpreti svoje podjetje...
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