


Srednja šola Črnomelj
- gimnazija

- strojni tehnik

- ekonomski tehnik (novo)

- oblikovalec kovin - orodjar



Zakaj smo prava izbira?
➢ Smo belokranjska srednja šola.

➢ Smo varna in urejena šola.

➢ Sodelujemo in povezujemo se z lokalno skupnostjo. 

➢ Med seboj se vsi poznamo, saj imamo skupne dejavnosti. Potujemo in družimo se 
na ekskurzijah, projektnih dnevih, športnih dnevih, krožkih …

➢ Dijaki imajo napovedano spraševanje in ocenjevanje.

➢ Razvijali svoje talente in veščine.

➢ Oblikovali dobre delovne navade → USPEH

➢ Prilagajamo šolske obveznosti športnikom in kulturnikom.

➢ Znana belokranjska gostilna pripravlja toplo malico (navadni in vegetarijanski 
meni).

➢ Vsak razred ima razredno garderobo.



EKONOMSKITEHNIK



Predmetnik ekonomski tehnik
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI:

• slovenščina, matematika, dva tuja jezika, umetnost, zgodovina, geografija,  psihologija, sociologija, kemija, 
biologija, športna vzgoja.

STROKOVNI MODULI: (enote za doseganje poklicnih kompetenc)

• OBVEZNI STROKOVNI MODULI: poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno  
gospodarstvo;

• IZBIRNI STROKOVNI MODULI: komercialno poslovanje, upravno administrativno poslovanje ter neposredno
trženje

ODPRTI KURIKUL: vsebine povezane s turizmom in trajnostnim razvojem, digitalizacijo.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI  PRAKTIČNO

USPOSABLJANJE Z DELOM



Poklicna matura
• pisni in ustni del iz slovenščine

• pisni in ustni izpit iz gospodarstva

• pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike

• izdelek oziroma storitev in zagovor

MOŽNOST ZA DODATEN - 5. PREDMET

(po želji - vpis na UNIVERZITETNE ŠTUDIJE)





Gimnazija
Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja dijake za
nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija  znanja, 
sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti  potrebne za 
kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo, ki je  skupni 
temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Izobraževanje v programu splošna gimnazija traja 4 leta in se  zaključi s 
splošno maturo.



Dijaki svetujejo bodočim dijakom



Predmetnik gimnazije
4-LETNI PREDMETI:

- slovenščina

- matematika

- angleščina

- zgodovina

- športna vzgoja

3-LETNI PREDMETI:

- fizika

- kemija

- biologija

1- LETO: likovna umetnost in glasba

NOVI PREDMETI:

- drugi tuj jezik N E M Š Č I N A ali

ŠPANŠČINA – vsa 4 leta

- INFORMATIKA – 1. letnik

- P S I H O LO G I JA – 2. letnik

- S O C I O L O G I JA – 3. letnik

- F I LOZO F I JA – 4. letnik

- ITS /INTERDISCIPL I N ARN I

TEMATSKI S K LO P I v 2. in 3. letniku

https://sscrnomelj. 
si/gimnazija-
predmetnik/

https://sscrnomelj.si/gimnazija-predmetnik/


PODJETNOST V GIMNAZIJI
PODJETNOST – KOMPETENCA ZA Ž I V LJ E N J E .

U STVAR JAL N OST

VIZIJA

PREVZEMANJE
POBUDE

MOTIVIRANOST 
IN VZTRAJNOST

SODELOVANJE



Splošna matura
OBVEZNI DEL MATURE:

- slovenščina

- matematika (O, V)

- tuj jezik (O,V): angleščina, 
nemščina, španščina

IZBIRNI DEL MATURE – 2 
PREDMETA:

Tuj jezik (ang., nem., špan.)

fizika, biologija, kemija, 

geografija, zgodovina, 

psihologija, sociologija,

ekonomija, informatika, filozofija,

umetnostna zgodovina



Kdaj je gimnazija dobra izbira?
- V splošni gimnaziji boš pridobil kvalitetno znanje:

• družboslovnih predmetov,
• matematike in naravoslovnih predmetov

- Naši dijaki se vpisujejo v različne študije: medicina, dentalna medicina,  

psihologija, razredni pouk, pravo, veterina, ekonomija, kemija,

računalništvo in matematika, geodezija, upravna fakulteta, arhitektura, kineziologija,  

dramska igra, varstvoslovje, geologija, farmacija, strojništvo, tuji jeziki, socialna pedagogika 

…

Kadar se učenec zaveda, da bližnjice do znanja ni, da le delo vodi do

najvišjih ciljev.





Oblikovalec kovin - orodjar
• Dijak se uči pisanja in branja delavniških risb, na podlagi katerih izbira stroje, orodja, 

parametre in merilne pripomočke za izdelavo izdelkov na klasičnih strojih, kot so frezalni stroj, 
stružnica, vrtalni stroj in drugo. Vključen je tudi v postopke preoblikovanja in varjenja.

• Dijak v učnem procesu obiskuje tudi v šolske delavnice, kjer začuti odgovornost proizvodnega 
procesa in še bolje spozna tehnološke postopke in CNC-tehnologijo.

• Nadaljevanje izobraževanja v poklicno – tehniškem izobraževanju
• (3+2).

• Dijaki imajo možnost štipendiranja in hitre zaposlitve, saj program
• ustreza potrebam gospodarstva po oblikovalcih kovin in orodjarjih.

• Deficitarni poklic – kadrovske štipendije (poleg republiške)



Predmetnik
- splošno izobraževalni predmeti

- strokovni moduli

- praktično izobraževanje v šoli (655 ur)

- praktično usposabljanje z delom PUD 

(pri delodajalcu 3 tedni v 1. in 2. letniku,  18 

tednov v 3. letniku)

https://sscrnomelj. 
si/predmetnik-

oblikovalec-kovin/

https://sscrnomelj.si/predmetnik-oblikovalec-kovin/


Zaključni izpit OK
Dijaki programa oblikovalec kovin - orodjar opravljajo zaključni
izpit iz dveh predmetov, in sicer:

- slovenščina (pisni in ustni izpit)

- zaključno delo (izdelek in zagovor)





Strojni tehnik
• Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv.

• Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem, izdeluje in uporablja tehnično 
in tehnološko dokumentacijo, ob tem usvoji še znanja o uporabi sodobne informacijske 
tehnologije ...

• Dijaki teoretično znanje povezujejo pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah skozi 
izdelavo izdelkov in na praktičnem usposabljanju z delom.

• Odprti kurikulum - nemščina (jezik stroke)

• Sodelovanje z lokalnim okoljem, podjetniki in obrtniki…

• Kadrovske štipendije pri lokalnih podjetjih



Predmetnik strojnega tehnika
- splošno izobraževalni predmeti

- obvezni strokovni predmeti

- izbirni strokovni predmeti

(izbere šola)

- odprti kurikulum (pripravi in
izbere šola)

- praktično izobraževanje v šoli

- praktično usposabljanje z delom

- aktivno državljanstvo in
interesne dejavnosti

https://sscrnomelj
.si/predmetnik-
strojni-tehnik/

https://sscrnomelj.si/predmetnik-strojni-tehnik/
https://sscrnomelj.si/predmetnik-strojni-tehnik/
https://sscrnomelj.si/predmetnik-strojni-tehnik/


Poklicna matura
1. SLOVENŠČINA

2. STROJNIŠTVO (temeljno strokovno znanje)

3. MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA

4. IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR



Dejavnosti
Splošnoizobraževalni program v vseh letnikih

obogatimo

z različnimi oblikami pouka, kot so:

- projektni dnevi
- medpredmetne ekskurzije

- timski pouk
- športne dejavnosti



1. letnik

RAZRED DEJAVNOST KDAJ

1. G, 1. ST Medpredmetna ekskurzija po  
Dolenjski

Oktober 2021 

(2 dni)
1. G, 1. ST,
1. OK

Radenci – Življenje v obkolpski
dolini (projektna dneva)

Junij 2022 

(2 dni)

1. G, 1. ST Pohod na Debelo Peč September 2021

1. G Umetnostna ekskurzija  
Ljubljana/Maribor

December 2021



2. letnik

RAZRED DEJAVNOST K D A J

2. G , 2. ST Medpredmetna ekskurzija
po Štajerski

April 2022 (2 dni)

2. G , 2. ST,
2. O K

Marindol (projektna dneva) Junij 2022 (2 dni)

2. G , 2. ST Krnska jezera September 2021
(2 dni)

2. G Umetnostno potepanje po 
Primorski (ITS Likovna 
umetnost)

Maj 2022



3. letnik
RAZRED DEJAVNOST KDAJ

3. G, 3. ST Medpredmetna ekskurzija po
Gorenjski

September 2021
(2 dni)

3. G, 3. ST Smučanje Cerkno Januar 2022 (4 dni)

3. G, 3. ST Kočevarji – Gače, Črmošnjice,
Mirna gora (projektna dneva)

Junij 2022 (2 dni)

3. G Naravoslovni dan – črni  
močeril

Jeseni 2021

3. G Priprave na DSD December 2021



4. letnik

RAZRED DEJAVNOST K D A J

4. G , 4. 
ST

Medpredmetna ekskurzija po 
Primorski

September 2021
(2 dni)

4. G Po poteh podzemnega 
pretakanja kraške vode 
(izbirni maturitetni GEO)

September 2021



Projekti – DSD I – Nemška jezikovna
diploma (nivo A2-B1)

Srednja šola Črnomelj že deveto leto samostojno izvaja nemško jezikovno diplomo – DSD I, ki 
dijakom omogoča pridobitev mednarodnih jezikovnih diplom. Projekt je  financiran s strani 
nemškega ministrstva za šolstvo. Priprave potekajo tudi na  jezikovnem taboru in strokovni 
ekskurziji.



Mednarodni projekt Erasmus+
- CAPITALIZING ON INTANGIBLE LOCAL CULTURAL HERITAGE  (CLICHE)

- INTERNATIONAL ICT COMPETITIONS FOR IMPROVING THE  QUALITY 

OF SECONDARY EDUCATION 

- LET'S UNITE! NATURE – NATIONAL IDENTITY – INTERNATIONAL

HERITAGE







Športna tekmovanja
- atletika

- frizbi

- badminton

- košarka

- namizni tenis

- nogomet

- odbojka

- Rokomet

- šolski plesni festival

- smučanje

- Veslanje

TEKMOVANJE ZA 
NAJŠPORTNI 

RAZRED!



Tekmovanja iz  
znanja

- angleščina

- nemščina

- španščina

- nemška bralna značka

- Cankarjevo priznanje

- geografija

- zgodovina

- ekonomija

- biologija

- kemija

- fizika – astronomija

- logika

- matematika

- ekokviz

- psihologija

- statistične igre



Življenje in delo naše šole lahko spremljate na spletni strani šole:  https://sscrnomelj.si

Prepričajte se, da smo PRaVA 

IZBIRA!


