
Predstavitev ŠC Nova 
Gorica



Ali veste…. 
katere srednje šole delujejo na 
Šolskem centru Nova Gorica?



ŠOLSKI CENTER NOVA 
GORICA

Elektrotehniška in 
računalniška šola

Biotehniška        
šola

Gimnazija in 
zdravstvena šola

Medpodjetniški 
izobraževalni center

Strojna, prometna 
in lesarska šola

Višja strokovna 
šola

Srednja ekonomska 
in trgovska šola



Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici 

Izobražujemo na področjih:

▪ kmetijstva 
▪ naravovarstva
▪ turizma
▪ živilstva
▪ gostinstva

http://bts.scng.si/ 
https://www.facebook.com/BIOSNG/



Področje kmetijstva, naravovarstva

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Gospodar na podeželju



Področje gastronomije in turizma
(novo)

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)
Gastronomija in turizem - smer turizem

Izobraževanje v smeri turizma in gastronomije s pridihom lokalnosti in trajnosti 



Področje živilstva

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Slaščičar

Poklicno tehniško izobraževanje (+2 leti)
Živilsko prehranski tehnik PTI



Področje gostinstva

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Gastronomske in hotelske storitve
(kuhar, natakar)

Nižje poklicno izobraževanje (2-letno)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
(povezuje gostinstvo, živilstvo in kmetijstvo)



Cankarjeva 10, Nova Gorica

Izobražujemo na področjih:

▪Elektrotehnika

▪Računalništvo

http://ers.scng.si/

http://ers.scng.si/


Področje elektrotehnike

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)
Elektrotehnik (poudarek na elektroniki)

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)     
Elektrikar (poudarek na energetiki)

Poklicno tehniško izobraževanje (+2 leti)  
Elektrotehnik PTI (poudarek na energetiki)



Področje računalništva

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)
Tehnik računalništva (poudarek na programski                       

                                                     opremi, software)

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)     
Računalnikar (poudarek na strojni opremi, hardware)

Poklicno tehniško izobraževanje (+2 leti)  
Tehnik računalništva PTI 



Erjavčeva 8a, Nova Gorica

▪ Tehniška gimnazija

▪ Zdravstvena šola

http://gzs.scng.si/

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://filternet.si/ss/organizacije/solski-center-nova-gorica-srednja-ekonomska-in-trgovska-sola/attachment/srednja-ekonomska-in-trgovska-sola-nova-gorica_arhiv-sole/&ei=GHnkVN2_C5XWapDigZAG&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNH9ez7ZMXZx612vua1RrIxtmEszfQ&ust=1424345747370120


Tehniška gimnazija

Gimnazijski program (4-letni)
Tehniška gimnazija

http://gimnazija.scng.si/



Zdravstvena šola

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)
Tehnik/tehnica zdravstvene nege

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)    
Bolničar – negovalec

http://zs.scng.si/



http://sets.scng.si/

http://sets.scng.si/


Srednja ekonomska in trgovska šola

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)          
Ekonomski tehnik

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Trgovec
Administrator

Poklicno tehniško izobraževanje (+ 2 leti)
Ekonomski tehnik PTI



Erjavčeva 4a, Nova Gorica

Izobražujemo na področjih:

▪ strojništva
▪ lesarstva
▪ mehatronike
▪ logistike
▪ avtoservisne dejavnosti

http://spls.scng.si/

http://spls.scng.si/


Področje strojništva

Nižje poklicno izobraževanje (2-letno) 
Pomočnik v tehnoloških procesih

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)          
Strojni tehnik

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Oblikovalec kovin - orodjar  (v šolski in vajeniški obliki)

Inštalater strojnih instalacij

Poklicno tehniško izobraževanje (+ 2 leti)
Strojni tehnik PTI



Področje lesarstva

Nižje poklicno izobraževanje (2-letno) 
Obdelovalec lesa

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno) 
Mizar

Poklicno tehniško izobraževanje (+2 leti) 
Lesarski tehnik PTI



Področje mehatronike

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno)          
Tehnik mehatronike

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Mehatronik operater

Poklicno tehniško izobraževanje (+ 2 leti)
Tehnik mehatronike  PTI



Področje logistike

Srednje strokovno izobraževanje (4-letno) 
Logistični tehnik



Področje avtoservisne dejavnosti

Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
Avtoserviser
Avtokaroserist

Poklicno tehniško izobraževanje (+ 2 leti)
Avtoservisni tehnik PTI



 3-LETNI PROGRAMI
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

- imajo več praktičnega pouka in prakso pri delodajalcih
- izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom
- po zaključnem izpitu se lahko šolanje nadaljuje v PTI (+2) programih

4-LETNI PROGRAMI 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

- imajo nekoliko več splošnih ter tudi več strokovnih predmetov
- imajo manj praktičnega pouka ter manj prakse pri delodajalcih
- izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki omogoča vpis na                       
višješolske in visokošolske študijske programe
- z opravljenim predmetom splošne mature je možen vpis v večino    
univerzitetnih študijskih programov





Erjavčeva 4a, Nova Gorica

Študij na področjih:

▪ Informatika

▪ Mehatronika

▪ Upravljanje podeželja in krajine



Cankarjeva 8a, Nova Gorica



 

Na Centru imamo tudi …



Dijaški dom
Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici,

108 mest, namenjenih za bivanje dijakov, ki obiskujejo šole na ŠC in  druge  
šole v okolici.

Vse sobe so dvoposteljne; po dve sobi sta medsebojno povezani s skupno 
kopalnico.

V družabnih prostorih dijaki  gledajo televizijo, lahko se družijo ob čaju, ki se 
pripravi v manjši čajni kuhinji, poleg pa je tudi računalniška soba.



Učni izdelovalni laboratorij

Prostor, kjer se kreativni posamezniki in skupine družijo, inovirajo, raziskujejo, 
učijo, zabavajo in počnejo še veliko več.
 

Osnovnošolci se lahko vključijo v:

▪ delavnice,

▪ projekte,

▪ krožke,

▪ izobraževanja,

▪ tekmovanja.



 

In kaj je našim dijakom posebej všeč 
na Šolskem centru Nova Gorica?



Fitnes

 



Strokovne ekskurzije



Strokovna tekmovanja

 



ERASMUS+ mednarodne izmenjave za 
dijake in strokovne delavce centra
 



…. in da hobi lahko postane 
služba.

Obiščite nas in nas spoznajte.


