










PUBLIKACIJA 
Šolsko leto 2021/2022 



Telefon: 07  39 32 154 - zbornica 

E-pošta: info@sc-nm.si 

Internetna stran: http://www.sc-nm.si  



Šolski center Novo mesto 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto 

 

Direktor: 

Dr. Matej Forjan, prof. 

 

SREDNJA STROJNA ŠOLA 
 

RAVNATELJ: Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž. 

 sebastijan.breznjak@sc-nm.si 

 07 3932 150 

 

POMOČNICA RAVNATELJA: Sanja Ban, prof. 

 sanja.ban@sc-nm.si 

 07 3932 153 

 

SVETOVALNE DELAVKE: (07 3932 155) 

 Vesna Badjuk Kunaver, univ. dipl. psih. (vesna.badjuk@sc-nm.si) 

 Kaja Ivanetič, prof. (kaja.ivanetic@sc-nm.si) 

 Eva Šilc, mag. psih. (eva.silc@sc-nm.si) 

 

TAJNICA: Darja Kraševec 

 darja.krasevec@sc-nm.si 

 07 3932 152 

 

KNJIŽNICA 

Knjižnica je od ponedeljka do petka odprta od 7.00 do 14.00 ure. 

 

POMEMBNI DATUMI 

URNIK ZVONJENJA 

1. ura: 7.10 – 7.55 

2. ura: 8.00 – 8.45 

3. ura: 8.50 – 9.35 

4. ura: 9.40 – 10.25  

5. ura: 10.30 – 11.15 

6. ura: 11.20 – 12.05 

7. ura: 12.10 – 12.55 

8. ura: 13.00 – 13.45 

 

POČITNICE: 

25. 10. 2021 – 1. 11. 2021 

25. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

28. 2. 2022 – 4. 3. 2022 

27. 4. 2022 – 2. 5. 2022 

 

OCENJEVALNI KONFERENCI:  

14. 1. 2022    in    23. 6. 2022 

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Roditeljski sestanek: 16.9.2021 
Govorilne ure: 11. 11. 2021 
Roditeljski sestanek: 20. 1. 2022 
Govorilne ure: 7. 4. 2022 
 

 

 

 

 



RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI V ŠOL. LETU 2021/2022 

RAZRED PROGRAM 
ŠTEVILO  
DIJAKOV RAZREDNIK 

NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

1AK PTP 11 B. Poljanec M. Peterlin 

1AM TMHT 32 S. Mešiček M. Jager Zaplatil 

1AS ST 30 M. Turk K. Bučar 

1BS ST 24 S. Radoševid R. Rudman 

1CS 25 MHT 25 P. Štritof Šiško I. Šmajdek 

1DS AVS 26 M. Smolič B. Poljanec 

1ES 14 AVS + 5 AVK 19 A. Vidic P. Štritof Šiško 

1FS 13 ISI + 6 ORO + 6 SM 25 M. Potočar J. Krajšek 

1GS 2 ORO + 2 MHT + 1 SM + 9 AVS + 4 AVK 18 S. Kruh M. Potočar 

1TA ST 30 K. Bučar N. Kirar 

1TB AVST 29 I. Šteblaj J. Škedelj 

2AK PTP 6 B. Matešič J. Gašpir 

2AM TMHT 32 S. Rikid V. Markelc 

2AS ST 30 U. Avsec M. Turk 

2BS ST 22 G. Rapuš H. Pečarič 

2CS 18 MHT + 5 ORO + 2 SM 25 H. Molan J. Brulc 

2DS AVS 20 A. Železnik S. Rikid 

2ES 16 AVS + 8 AVK 24 R. Rudman H. Molan 

2FS ISI 9 M. Nograšek B. Matešič 

2GS 6 MHT + 1 ORO 7 M. Peterlin A. Železnik 

2TA ST 23 N. Kirar D. Okleščen 

2TB AVST 18 J. Krajšek I. Šteblaj 

3AM TMHT 29 K. Slapničar A. Kaltak 

3AS ST 29 S. Ban A. Brežnjak 

3BS ST 19 H. Pečarič T. Vene 

3CS 10 ORO + 7 MHT + 6 AVS 23 D. Okleščen A. Vidic 

3DS AVS 24 V. Markelc M. Smolič 

3ES 8 AVK + 8 ISI 16 J. Brulc S. Mešiček 

3GS 5 ORO + 2 SM + 9 MHT 16 A. Brežnjak K. Slapničar 

4AS ST 27 T. Vene U. Avsec 

4BS ST 21 A. Kaltak A. Tomc 
 

  



Razpored PUD 2021/22 - strojništvo 
A. Srednje poklicno izobraževanje-SPI: 

 

Od - do 

Rok za oddajo 

dokumentacije o 

opravljenem PUD 

Prvi letniki:  strnjeno tri tedne (114 ur):  

1.cS, 1.dS, 1.eS, 1.fS 30. 5. 2022 do 17. 6. 2022 21. 6. 2022 

Drugi letniki: strnjeno tri tedne (114 ur) 

2.cS (MHT, OK-ORO, SM), 

2.eS (AVS, AVK), 
3. 1. 2022 do 21. 1. 2022 31. 1. 2022 

2.dS (AVS), 2.fS (ISI) 24. 1. 2022 do 11. 2. 2022 21. 2. 2022 

Tretji letniki:     18 tednov (684 ur) 

3.cS (AVS, MHT, OK-ORO) 

3.eS (ISI, AVK) 
3. 9. 2021 do 14. 1. 2022 21. 1. 2022 

3.dS (AVS) 10. 1. 2022 do 18. 5. 2022 19. 5. 2022 

VAJENCI 

Prvi in drugi letniki:  1.gS, 2gS 7. 3. 2022 do 17. 6. 2022 22. 6. 2022 

Tretji letniki:              3.gS 3. 9. 2021 do 25. 2. 2022 7. 3. 2022 

  

B.  Srednje tehniško-SSI in poklicno tehniško izobraževanje-PTI: 

 

Od - do 

Rok za oddajo 

dokumentacije o 

opravljenem PUD 

2.aS in 2.bS: 4 tedne strnjeno (152 ur) 29. 11. 2021 do 24. 12. 2021 3. 1 .2022 

3.aS in 3.bS: 4 tedne strnjeno (152 ur) 2. 11. 2021 do 26. 11. 2021 10. 12. 2021 

2.aM: 4 tedne strnjeno (152 ur) 21. 3. 2022 do 15. 4. 2022 22. 4. 2022 

3.aM: 4 tedne strnjeno (152 ur) 14. 2. 2022 do 18. 3. 2022 

vmes zimske počitnice 

25. 3. 2022 

1.TA in 1.TB: 2 tedna strnjeno (76 ur) 6. 6. 2022 do 17. 6. 2022 21. 6. 2022 

 

C.  Nižje poklicno izobraževanje-NPI: 

 
Od - do 

Rok za oddajo dokumentacije o 

opravljenem PUD 

2.aK: 4 tedne strnjeno (152 ur) 31. 1. 2022 do 25. 2. 2022 7. 3. 2022 

 

Načrt PUD-a je okviren, zaradi organizacije pouka in drugih aktivnosti lahko pride do sprememb. O točnem 

datumu bodo dijaki obveščeni vsaj 14 dni pred odhodom. 

 

 



ŠOLSKA PREHRANA 
 

V šolskem letu 2021/2022 bo za dijake organizirana prehrana dijakov v jedilnici Šolskega centra Novo mesto 

(odjemno mesto 1: šola) in v prostorih I. trakta Šolskega centra Novo mesto (odjemno mesto 2: I. trakt). 

Malico bo pripravljal Dijaški in študentski dom Novo mesto.  

Dijaki imajo dve možnosti izbire prehrane: 

 Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto 

 Individualno 

 

Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto 

Organizacijo šolske prehrane na Šolskem centru Novo mesto opredeljujejo Pravila šolske prehrane Šolskega 

centra Novo mesto, ki jih je na podlagi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Uradni list  RS, št. 3, 11. 1. 2013) 

sprejel Svet Šolskega centra Novo mesto 7. marca 2013.  

 

Prijava in odjava 

Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi 

(v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. 

Oddano prijavo na malico lahko starši pisno kadarkoli prekličejo. Vloga za preklic prejeta do 9. ure velja z 

naslednjim dnem po prejemu.  

 

Prijava in odjava posameznega dnevnega obroka prehrane med šolskim letom 

Na Šolskem centru Novo mesto so dijakom na voljo trije meniji malice. Dijak je na prvi meni 

naročen s prijavo na malico. V primeru, da dijak želi spremeniti meni, mora izbiro evidentirati na terminalu 

najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji dan. 

 

REDNA ODJAVA: 

Starši oziroma dijak lahko odjavijo malico, na dan ko je pouk, do 9. ure za naslednji dan, ko je pouk. 

Posamezni dnevni obrok lahko odjavijo: 

- starši s SMS sporočilom na določeno mobilno številko (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in 

ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja), 

- starši preko interneta,  

- dijak sam, če je pooblaščen s strani staršev na oddani prijavi, s sms sporočilom na določeno mobilno 

številko (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se 

malica odjavlja) ali z evidentiranjem odjave za posamezne dneve na terminalu v prostorih šole. 

Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, niso odjavili malice na dan, ko je pouk, do 9. ure za naslednji 

dan, ko je pouk, starši šoli plačajo nepravočasno odjavljene obroke v celoti. 

 

IZREDNE OKOLIŠČINE: 

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, se 

lahko odjavi tekoči dan. Odjava, prejeta do 8. ure za tekoči dan, se upošteva kot pravočasna odjava, če je 

prejeta s posredovanjem SMS sporočila na določeno mobilno številko do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Pri 

odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok 

odjave. 

 

 

Mobilna številka za odjavo malice je: 041 303-610 

 

Nepravočasna odjava malice ali nekoriščena malica pomeni za starše plačilo polne cene malice (2,73 €). 

 



NAVODILA DIJAKOM PRI OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Praktično izobraževanje dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja- NPI, srednjega poklicnega 

izobraževanja- SPI in srednjega strokovnega izobraževanja- SSI vključuje: 

 praktični pouk: izvaja se po programu in v skladu z urnikom na Šolskem centru Novo mesto- 
Medpodjetniškem izobraževalnem centru (šolske delavnice) oziroma zunaj zavoda na osnovi posebnih 
pogodb o izvajanju praktičnega pouka. 

 praktično usposabljanje z delom: se izvaja na osnovi sklenjenih kolektivnih ali individualnih  učnih pogodb 
po podjetjih z ustreznimi pogoji (verificirano učno mesto ali vsaj enim zaposlenim delavcem z opravljenim 
mojstrskim izpitom oziroma opravljenim pedagoško andragoškim seminarjem) 

  

Vstop v posamezno delavnico oziroma pristop k praktičnemu pouku je dovoljen le dijakom, ki so oblečeni, 

obuti in imajo opremo v skladu s temi navodili (priloga 1: Pregled delovne opreme dijakov pri praktičnem 

pouku). Delovna obleka dijaka mora biti čista, ustrezne velikosti in izdelana v skladu z standardi:  SIST EN ISO 

20345, SIST EN ISO 20347, SIST EN 340 in SIST EN 510. 

Dijaki pri opravljanju praktičnega pouka morajo upoštevati vsa navodila za varno delo in delo opravljati po 

navodilih učitelja praktičnega pouka. 

Dijaki morajo biti pred pričetkom dela v posamezni delavnici s strani učitelja praktičnega pouka v posamezni 

delavnici seznanjeni z potekom dela v delavnici po posebnem programu. (priloga 2: PROGRAM praktičnega 

usposabljanja dijakov iz VZD v šolskih delavnicah pred pričetkom praktičnega pouka). Po končanem 

praktičnem usposabljanju dijaka iz VZD in pred pričetkom dela v šolskih delavnicah dijaki skupaj z učiteljem 

izpolnijo Zapisnik o izvedbi praktičnega usposabljanja dijaka iz VZD v šolskih delavnic (priloga 3). Zapisnik 

podpišejo tudi starši dijaka in se hrani v mapi z delovnimi poročili dijaka. Program in zapisnik  (priloga 2 in 

priloga 3) sta sestavni del mape z delovnimi poročili. 

 Dijaka, ki pri praktičnem pouku v posamezni delavnici ne upošteva navodil za varno delo, ga  lahko učitelj 

praktičnega pouka odstrani z dela (mu prepreči nadaljnje delo) in o tem obvesti ravnatelja. Odstranjenemu 

dijaku z dela se ta čas ne šteje v realizacijo ur, manjkajoče ure mora dijak nadomestiti v dogovoru z učiteljem 

praktičnega pouka. Nadomeščanje ur praktičnega pouka pa odobri ravnatelj šole. 

Dijaki pristopijo k praktičnemu pouku zdravi in spočiti. V primeru, da pri posameznem dijaku obstaja sum na 

prisotnost psihogenih substanc (alkohol, droga…) mora učitelj praktičnega pouka o tem obvestiti svojo vodjo 

praktičnega pouka- organizatorja praktičnega pouka ali pedagoško vodjo- ravnatelja. Pedagoški vodja lahko 

uvede postopek za ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti posameznega dijaka in o tem telefonsko obvesti 

starše dijaka. Postopek ugotavljanja izvede zunanja pooblaščena oseba po postopku opredeljenim v 

posebnem pravilniku in pri tem izda ustrezen zapisnik.     

Sprehajanje dijakov po prostorih delavnic in v njeni okolici ter zapuščanje delavnice brez dovoljenja učitelja v 

času izvajanja praktičnega pouka ni dovoljeno. 

Po končanem praktičnem pouku dijaki pospravijo svoja delovna mesta in uredijo delavnico. 

Dijaki morajo tudi k praktičnemu pouku oziroma praktičnemu usposabljanju z delom- PUD (pri delodajalcu) 

pristopiti v ustrezni delovni opremi enako kot pristopajo k praktičnemu pouku v šolskih delavnicah. 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1: PREGLED DELOVNE IN VAROVALNE OPREME DIJAKOV PRI PRAKTIČNEM 

POUKU 

A: STROJNIŠTVO 

Delavnica Osebna zaščitna sredstva in oprema Obveza za zagotovitev 

Avtomehaniška  - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- merilni lističi 
- kontrolna lučka 
- zaščitne rokavice 
- zaščitna očala 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
Dijak  
Dijak 
ŠC Novo mesto 

Avtokaroserijska - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- zaščitne rokavice 
- zaščitna maska za lakiranje  
- zaščitna očala 
- varilna maska 

Dijak 
Dijak  
Dijak 
Dijak 
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

Delavnica 

preoblikovanja 

- dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- žagin list 
- usnjene zaščitne rokavice 
- zaščitna očala 
- varilna maska 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
Dijak   
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

Instalaterska 

delavnica 

- dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- zaščitna očala za varjenje 
- pomično merilo 
- tračni meter (3m) 
- usnjene zaščitne rokavice 
- varilna maska 

Dijak 
Dijak  
Dijak 
Dijak  
Dijak 
Dijak 
ŠC Novo mesto 

Varilnica  - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- zaščitne rokavice 
- zaščitna očala 
- varilna maska 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

Ročna delavnica - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- zaščitna očala 
- varilna maska 
- usnjene zaščitne rokavice 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
Dijak 
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

Rezkarna - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- zaščitna očala- prozorna 
- zaščitne rokavice 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
Dijak 
ŠC Novo mesto 

Strugarna- CNC - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- zaščitne rokavice 
- zaščitna očala- prozorna 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

  
 
 

 

 



Orodjarna  - dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- delovni čevlji 
- pomično merilo 
- zaščitne rokavice 
- zaščitna očala 

Dijak 
Dijak 
Dijak  
ŠC Novo mesto 
ŠC Novo mesto 

Delavnica 

mehatronike 

- dvodelna delovna obleka ali kombinezon 
- komplet orodja TEHNIK MEHATRONIKE 
- zaščitna očala- prozorna 

Dijak 
Dijak 
ŠC Novo mesto 

 

 

 

 

 


