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Dodatne informacije o vpisu
dobite v svetovalni službi

tel.: 07 393 21 65

PROGRAM

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

POGOJI ZA VPIS

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

srednjega poklicnega izobraževanja

tri leta

uspešno zaključena osnovna šola ali program 
nižjega poklicnega izobraževanja

zaključni izpit: pisni in ustni izpit iz sloven-
ščine, izdelek oziroma storitev z zagovorom

poklicno-tehniško izobraževanje PTI (3+2)

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

TESAR opravlja odgovornejša dela, kot so:

!klasična tesarska dela

!izdelava lesenih zgradb, ostrešij, mostov, 
stopnic ...

!izdelava klasičnih in sodobnih opažev 
betonskih konstrukcij

!montaža vseh vrst gradbenih odrov

!krovska dela

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE  
je predvsem usposobljen za:

!montažo in obdelavo različnih konstrukcij 
iz sistemov mavčnih plošč (stene, stropovi, 
tlaki ...)

!montažo stropov in sten iz drugih 
materialov (les, umetne mase ...)



Srednje poklicno izobraževanje tesar / izvajalec suhomontažne gradnje

INTERESNE DEJAVNOSTI

Splošnoizobraževalni predmeti:
       slovenščina (213 ur)
       matematika (212 ur)
       tuji jezik (164 ur)
       umetnost (33 ur)
       naravoslovje (132 ur)
       družboslovje (132 ur)
       športna vzgoja (164 ur)

PREDMETNIK

Strokovni moduli (obvezni):
        gradbeništvo (198 ur)
        osnovna gradbena tehnologija (165 ur)
        tesarstvo (455 ur) ali
        suhomontažna gradnja (455 ur)

TEKMOVANJA IN PROJEKTI

GRADBENIADA

Športno in strokovno 
tekmovanje  gradbenih šol
Slovenije in gostov iz Italije, 
Avstrije in s Hrvaške.

PRAKTIČNI POUK

V okviru praktičnega pouka bodo tesarji izdelali modele 
lesenih ostrešij, motažnih hiš in opaže za različne 
konstrukcije.

Strokovni moduli (izbirni) - tesar:
       2 modula (vsak 65 ur) po izbiri: izolacije, 
       upravljanje lahke gradbene mehanizacije, 
       betonska in AB dela, kritine, montažni odri 
        

Strokovni moduli (izbirni) - izvajalec
 suhomontažne gradnje:
        : izolacije,
        zidanje, ometi, lesene konstrukcije, 
        montažni odri, pleskarska dela
        

2 modula (vsak 65 ur) po izbiri

IZDELKI

Ustvarimo veliko uporabnih 
izdelkov, ki krasijo notranjost 
šole in njeno okolico.

Suhomontažna gradnja je z razvojem nizkoenergijskih 
objektov postala zelo razširjena, pri praktičnem pouku se 
dijaki veliko naučijo in sami izdelajo primere.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

KULTURNE DEJAVNOSTI

STROKOVNE EKSKURZIJE
IN PREDAVANJA

Odprti del kurikuluma:  
        526 ur v sodelovanju z lokalnim
        gospodarstvom    
         

Praktično izobraževanje:
        640 ur praktičnega pouka v 
        šolskih delavnicah
         
         
Praktično usposabljanje z delom:
        912 ur praktičnega pouka 
        pri delodajalcih
         
         

Interesne dejavnosti:  
        športni dnevi, kulturne aktivnosti,
        strokovne ekskurzije ... (160 ur) 
        
         
         

DELAVNICE IN SEJMI
Na strokovnih delavnicah nam 

podjetja predstavijo nove 
materiale in tehnologije.
Obiščemo tudi sejme v 

Ljubljani, Celju in Murski Soboti


