
Zakaj bi se vpisal v program 
Obdelovalec lesa ? 

● Delo z naravnim materialom – lesom te zelo 
veseli.

● Imaš delovne navade in ročne spretnosti.
● Z zaposlitvijo ne bo težav, poklici v lesarstvu 

so in bodo iskani.
● Imel boš možnost nadaljnjega izobraževanja.

  Šolski center Nova Gorica
Strojna, prometna

in lesarska šola

Erjavčeva 4a
5000  Nova Gorica

Tajništvo 
05/62 05 702

Šolska svetovalna služba
05/62 05 722

Elektronski naslov 
spls@scng.si

Spletna stran 
spls.scng.si

Obdelovalec lesa



O šoli in pouku

● Pouk poteka v sodobno opremljenih 
učilnicah in delavnicah. 

● Pridobljeno strokovno znanje dijaki 
preizkušajo v šolskih delavnicah in v 
podjetjih (2 + 2 tedna).

● Dijaki lahko svoje znanje in veščine 
dokazujejo na tekmovanjih s področij 
stroke, športa in splošnih predmetov.

● Dijaki lahko svoj prosti čas preživljajo v 
dobro založeni šolski knjižnici.

● Športna vzgoja se izvaja v telovadnicah, v 
šolskem fitnesu in na plezalni steni …

Česa se bom naučil? 

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki 
obsega izdelek iz praktičnega dela in 
zagovorom.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
ali zaposlitve

● Zaključen izobraževalni program ti omogoča 
vpis v program Mizar ali kateri koli drugi 
program.

● Šolanje lahko nato nadaljuješ na poklicno-
tehniških programih in postaneš tehnik.

● Po končanem programu se lahko zaposliš v 
lesarskih delavnicah. Možnosti je veliko.

● Postal bom odgovoren, strpen, human in 
sposoben življenja v demokratični družbi. 

● Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in 
usposabljanje.

● Pridobil bom temeljna znanja lesarstva.
● Spoznal bom ročno in strojno obdelavo lesa.
● Naučil se bom uporabljati pripomočke za 

risanje in pisanje.
● Znal bom izbrati pravilne materiale in 

pripraviti tehnično dokumentacijo. 
● Osvojil bom sposobnosti za urejeno in varno 

delovno okolje…

Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina 155 ur

Matematika                             168 ur

Družboslovje in naravoslovje  248ur

Športna vzgoja     124 ur

Strokovni moduli 

Temeljna znanja lesarstva        218 ur

Ročna obdelava lesa 218 ur

Strojna obdelava lesa 218 ur

Priprava in izdelava izdelka  218 ur

Drugo

Praktični pouk v šoli 600 ur

Prakt. usposabljanje z delom 
pri delodajalcu

152 ur

Interesne dejavnosti    96 ur

Odprti del kurikuluma    448 ur

Skupaj                       120 kt           2263 ur

Predmetnik


