ŠC Krško - Sevnica

DOBER MIZAR BO IMEL VEDNO DELO!
DOBER MIZAR JE VELIK MOJSTER!
DOBER MIZAR IMA VELIKO ZNANJA!
BITI MIZAR JE LEPO!

Zgodovina naše šole
Predstavitev Srednje šole Sevnica ne more mimo bogate tradicije strokovnega šolstva
v kraju. Že v drugi polovici prejšnjega stoletja so pri ljudski šoli vodili kmetijske
nadaljevalne tečaje, v šolskem letu 1885/86 celo za 53 tečajnikov.
Leta 1901 je začela delovati trgovska nadaljevalna šola, po ustnih virih 1902, po pisnih
1909 prične z delom obrtna nadaljevalna šola, ki deluje vse do konca 2. svetovne vojne.
Po 2. svetovni vojni (verjetno že leta 1945) nadaljuje z delom obrtna strokovna šola, ki
izobražuje mizarje in mesarje, kovače in peke, šivilje in krojače, kovače in sodarje ...
Zanimivo je, da je 73 učencev te šole plačevalo 100 din šolnine in še "40 din kavcije za
obrabo šolskega inventarja". Po preimenovanju v Vajeniško šolo raznih strok Sevnica
l. 1952, se šola počasi specializira za kovinsko, lesno, tekstilno in usnjarsko stroko
(poklic čevljar). Takrat je šola izobraževala 80 do 100 vajencev. Šolska kronika navaja,
da je "bil učni uspeh vsa leta po osvoboditvi zelo lep, saj je redkokdaj padel pod 90%".
Učenci pa so zamujali k pouku (celo le 70% obisk pouka), ker "mojstri niso redno
pošiljali učencev - vajencev k pouku".
Leta 1963 je bila za območje bivšega okraja Celje v Sevnici ustanovljena vajenska šola
lesne stroke (kot "rezultat preobrazbe strokovnih šol, ki ga je narekoval naš novi
družbeno-politični in družbeno-ekonomski sistem"). Lesna šola, ki je izobraževala
mizarje (rezbarje), parketarje, kolarje, je delovala 10 let. Leta 1972 jo administrativno
ukinejo. Naslednica lesne šole je Poklicna oblačilna šola Sevnica, ki je začela
izobraževati kader za konfekcijske tovarne (predvsem za Jutranjko Sevnica). Leta 1982
se je preimenovala v Srednjo tekstilno šolo Sevnica, leta 1997 v Srednjo šolo Sevnica,
ki še vedno deluje.
Res, bogata tradicija. Zato je težko verjeti, da je šola šele leta 1965 dobila svoje prostore.
Vse do takrat je gostovala najprej pri ljudski in kasneje pri osnovni šoli. Ko so istega
leta v Sevnici odprli novo osnovno šolo, so strokovni šoli odrinili stare, dotrajane
prostore in opremo v bivši "nemški šoli".
V stavbi je ob šoli kmalu pričel delovati tudi dijaški dom za učence šole. Kljub temu je
bilo delo v takrat komaj ustanovljeni lesni šoli uspešno, vpis je bil velik, tako da so
morali učence celo odklanjati. Sevniška lesna šola je še danes znana po svojih rezbarjih.
Kar težko je verjeti dogodkom iz leta 1973, ko je občina popustila pritiskom, šolska
kronika navaja pri tem večje šole lesne usmeritve in podjetja iz stroke, in šolo ukinila.
Ukinitev je bila verjetno cenejša kot adaptacija prostorov, kot investicija v šolske
delavnice, kot pomoč pri zagotavljanju ustreznega strokovnega kadra. Šola je zopet
doživela programsko spremembo, tokrat preusmeritev v "oblačilno" stroko, s katero

se ukvarjamo še danes. Na tem programskem področju delujemo že 23. leto. Soočeni z
dejstvom, da je potrebno šolo programsko obogatiti, smo leta 1997 zaceli izobraževati
tudi za poklic frizer in leta 1999 še program mizar.
Nova programa sta prinesla svež veter pa tudi dodatni živžav, saj smo že prvo leto
popolnoma napolnili dva razpisana oddelka. V letu 1997 in 1998 sta bili dograjeni in
opremljeni tudi delavnici za izvajanje praktičnega pouka v programu frizer, šolski del
praktičnega pouka za mizarje pa poteka v delavnici pri znanemu podjetju Stilles
Sevnica.

Srednja šola Sevnica ni le hiša učenosti, ki bi dijaka, dijakinjo napolnila s
poklicnim znanjem, dati jima hočeta tudi veselje do življenja, posejati njuno
šolsko pot z doživetji, ju odpreti za izkušnje in preizkušnje, jima pomagati pri
razvoju lastne osebnosti.
Spoštovani bodoči srednješolci, kmalu boste morali sprejeti pomembno
odločitev o svojem življenju – izbrati poklicno pot.

Odločitev je verjetno težka, nasvetov je veliko, želja še več.

Odloči se… pravilno!

Mi smo…prava izbira!

Na kratko kaj se učimo pri strokovnih predmetih:
- V prvem letniku:
OSNOVE LESARSTVA: dijaki spoznajo pomen gozda, gospodarsko pomembne
drevesne vrste, zgradbo lesa, njegove lastnosti in delovanje, napake lesa, lesne
škodljivce, uporabo lesa, tehnično risanje in konstrukcijska dokumentacija (načrti )…
OBDELAVA LESA: dijaki spoznajo kovine in njihove lastnosti, saj so v tesni povezavi
z obdelavo lesa, osnovne strojne elemente in njihovo delovanje, preračunavajo
trdnosti, napetosti, sile, vrtilne hitrosti, prestavno razmerje ….
PRAKTIČNI POUK: dijaki spoznajo ročno in električno ročno orodje, se z njim naučijo
rokovati, izdelujejo lesne vezi, izdelajo pručko, stol ter manjše lesne izdelke

- V drugem letniku:
OBDELAVA LESNIH PLOŠČ: dijaki spoznajo lesna tvoriva oziroma lesne plošče,
njihove lastnosti, delovanje in uporabo, računajo porabo materialov, izkoristke ….
STAVBNO POHIŠTVO: dijaki spoznajo vrste stavbnega pohištva ( okna, vrata,
stopnice ter talne, stenske in stropne obloge ), se seznanijo z materiali, lastnostmi in
standardi, narišejo načrt okna, vrat, stopnic ….
TEHNOLOGIJA LESA: dijaki spoznajo umetne mase, lepila, njihove lastnosti,
delovanje, uporabo, računajo mešanice, porabo, delajo primerjave na podlagi
poskusov ….
TAPETNIŠTVO: spoznavajo vrste tapetniških izdelkov in njihove materiale in osnove
tapeciranja ….
RAČUNALNIŠKO RISANJE: dijaki spoznavajo računalniške programe, risanje
konstrukcijske dokumentacije s pomočjo programov za risanje ( Auto-cad, Mega-cad,
Sketch up )….
PRAKTIČNI POUK: dijaki spoznajo mizarske stroje in delo z njimi, izdelujejo različne
izdelke, ki jih lahko uvrščamo med bivalno pohištvo, stavbno pohištvo stružene
izdelke, galanterijske izdelke, vrtno pohištvo ….

- V tretjem letniku:
LESARSKO STROJNIŠTVO: spoznavajo lesno obdelovalne stroje, varno delo z njimi,
računske naloge iz odrezovanje ….
PROJEKTIRANJE: dijaki spoznajo pomen projektiranja, srečajo se s projektno nalogo
in projektno dokumentacijo, računske naloge iz porabe materialov….
GOSPODARJENJE: dijaki spoznajo pomen gospodarjenja, osnove gospodarjenja
spoznajo pomen lastne, maloprodajne cene, strategije trga ….
SNOVANJE IZDELKA: dijaki se preizkusijo v snovanju izdelkov po svojih zamislih,
naredijo izdelek in njegovo dokumentacijo ….
BIVALNO POHIŠTVO: dijaki spoznajo vse vrste notranjega
standardizacijo, konstrukcijo, izdelavo konstrukcijske dokumentacije…..

pohištva,

PRAKTIČNI POUK: dijaki poleg tega, da izdelujejo različne izdelke iz lesa izdelajo
tudi svoj zaključni izdelek, ki si ga glede na nabor izdelkov izberejo sami….

Praktično usposabljanje pri delodajalcu
V vsakem letniku dijaki opravijo praktično usposabljanje pri delodajalcu. Praktično
usposabljanje traja za vsak letnik posebej dva meseca oziroma 320 ur. Praktično
usposabljanje nam omogočajo podjetja, ki sodelujejo z našo šolo že ves čas in nudijo
dijakom nova znanja mizarskega poklica ter vključitev v proizvodni procesa v njihovih
delavnicah.

Nekaj podjetij pri katerih lahko imajo naši dijaki praktično usposabljanje pri
delodajalcu:

-

Stilles d.o.o. Sevnica ( stilno pohištvo )
Metalika proizvodnja pohištva, furniranega aluminija in inženiring d.o.o.
LES – KRO d.o.o. pohištvo za hotele, pisarne, oprema za plovila
Mizarstvo, Tuhtar Alojz s.p.
Kopitarna Sevnica d.d.
Mizarstvo Medved, Medved Erih s.p.
in drugi

Prometne povezave
Dijaki imajo zelo dobro železniško povezavo iz celjskega, trboveljskega in krško
brežiškega konca. Šola se nahaja v neposredni bližini železniške postaje. Iz »mirnske
doline« bo v prihodnjem šolskem letu vozil šolski avtobus.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
Po končanem šolanju se bodoči mizar lahko vpiše v program lesarskega tehnika
oziroma program poklicno – tehniškega izobraževanja (3 + 2) za lesarsko stroko,
kasneje pa tudi nadaljevanje na višji ali visoki šoli. Vpis je možen tako redno kakor
tudi izredno (ob delu)!

Kje vse se bodoči mizar lahko zaposli?
Bodoči mizarji se v prvi vrsti lahko zaposlijo pri različnih delodajalcih, ki izdelujejo
pohištvo, pri raznih obrtnikih, ki izdelujejo izdelke iz lesa, v proizvodnji lesnih tvoriv,
v žagarskih obratih, v proizvodnjah stavbnega pohištva, pri parketarjih, v tapetniških
delavnicah, raznih galanterijskih in umetniških delavnicah, proizvodnji celuloze in
papirja, na gozdnih podjetjih skratka povsod kjer imajo opravka z lesom.
V primeri, da dijaki nadaljujejo šolanje se lahko zaposlijo kot CNC operaterji, kot
delovodje v posameznih obratih, kot konstruktorji, oblikovalci, …..

Zakaj naša šola?
Smo majhna šola, kjer skupaj s programom frizer ustvarjamo prijetno vzdušje! Zaradi
naše majhnosti se trudimo z vsakim dijakom, da bi postal čim boljši tako v znanju
kakor tudi v sposobnostih, ki so pomembne za ta poklic.
V okolici imamo vrhunska podjetja, ki že vrsto let delujejo na tem področju in hkrati
tudi zaposlujejo naše dijake!
Dijakom v času šolanja dajemo pripadnost, možnost ustvarjanja, nove poglede, nova
znanja in se trudimo, da bi vsi postali čim boljši! Poskušamo jih razumeti, jim pomagati
in jim nuditi dodatno pomoč pri izobraževanju v kolikor to seveda potrebujejo.

Nekaj pomembnih podatkov
Naslov: SREDNJA ŠOLA SEVNICA, Savska cesta 2, 8290 Sevnica
Ime izobraževalnega programa: MIZAR
Naziv strokovne izobrazbe: MIZAR/MIZARKA
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Zaključni izpit: PISNI IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE, ZAKLJUČNO DELO
Pogoji za vpis: USPEŠNO ZAKLJUČENA OSNOVNA ŠOLA ALI PROGRAM
NIŽJE POKLICNEGA IZIBRAŽEVANJA ( NPI )

Ravnatelj: Matjaž Prestor,prof.
Vodja vpisa: Sabina Žulič,pedaginja

Tel./fax: 07 81 60 530
E – mail: srednja.sola.sevnica@gmail.com
Spletna stran šole: http://www.sc-krsko.si/index.php/sevnica
Facebook: https://www.facebook.com/SC.Krsko.Sevnica

Utrinki izobraževanja poklica mizar!

Rezbarjenje

Izdelovanje stola

Širinsko lepljenje masivnega lesa

Skobljanje z ročnim skobljičem

Bodoča mizarja v miselnem procesu

Bodoči mizarji imajo razdeljeno delo, saj že vedo na kaj je potrebno biti pozoren in
previden.

Pogozdovanje (dijaki skrbijo za nov les in s tem surovino bodočih mizarjev)

Izvajanje tehniških dnevov za osnovnošolce v šolski delavnici, kjer naši dijaki s
pomočjo učiteljev pomagajo osnovnošolcem izdelati izdelek iz lesa, v tem primeru je
to družabna igra za dva, ki se imenuje strelastika. Slika zgoraj v sredini, pa je dokaz,
da tudi punce rade delajo z lesom!

V okviru projektnega tedna, bodoči mizarji preizkušajo svojo umetniško žilico

Zaključni izdelki dijakov narejeni v šolski delavnici, ki so že postali mizarji

Športni dan: pohod na Lisco, tekmovanje v kegljanju in igranje košarke

Ogled znamenitosti skupaj z dijakinjami in dijaki iz programa frizer, ter strokovna
ekskurzija bodočih mizarjev

Hostel Sevnica
Hostel Sevnica se nahaja v zgornjih prostorih Srednje šole Sevnica. Ponujamo nočitve
v prenovljenih prostorih, ki so del Dijaškega doma v okviru Srednje šole Sevnica.
Hostel Sevnica nudi namestitev v dvoposteljnih in troposteljnih sobah s skupno
kopalnico in toaleto.

