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Poklicne kompetence: 

· usposobljenost za timsko delo ter sodelo- 

vanje pri projektnem delu,

· t e melji za razvoj osebne organizacijske kul-

ture v delovnem okoljuna delovnem mestu in  

· iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri 

izvajanju aktivnosti v delovnem okolju

· razširitev splošne izobrazbe in razvoj ključ- 

nih kompetenc za uspešno sodelovanje v 

družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje 

izobraževanje v skladu z nacionalnimi 

standardi ključnih kvalifikacij

Izobraževanje je tesno povezano z 
gospodarstvom in omogoča možnost 
vseživljenjskega učenja.

srednjega strokovnega izobraževanja

štiri leta

uspešno končana osnovna šola ali 
enakovredno izobraževanje po predpisih

poklicna matura: slovenščina, lesarstvo, 
tuji jezik ali matematika, izdelek in zagovor

višje in visoke strokovne šole, univerzitetni 
študij (s petim maturitetnim predmetom)

PROGRAM

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

POGOJI ZA VPIS

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Novo mesto
ŠOLSKI CENTER

SREDNJA GRADBENA, 
LESARSKA IN 

VZGOJITELJSKA ŠOLA

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
tel.:   07 39 32 100, faks: 07 39 32 124
www.sc-nm.si

Dodatne informacije o vpisu
dobite v svetovalni službi

tel.: 07 393 21 65



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

INTERESNE DEJAVNOSTI

- športne aktivnosti
- kulturne dejavnosti

TEKMOVANJA IN PROJEKTI

     

STROKOVNE EKSKURZIJE

PROJEKT RDEČI KRIŽ

     
strojno kopiranje in rezbarjenje
obnova stilnega pohištva
CNC tehnologija

STROKOVNI MODULI           

Sr eednje strokovno izobraževanj LESARSKI TEHNIK / LESARSKA TEHNICA

- strokovne ekskurzije
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