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PRENOVLJEN IN KREDITNO OVREDNOTEN VIŠ-
JEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM LESARSTVO

Projekt prenove višješolskih strokovnih programov
V letih 2006/07 je na področju višjega šolstva v Sloveniji 
potekal obsežen projekt prenove, dopolnitev, kreditnega 
vrednotenja in razvijanja obstoječih in novih višješolskih 
strokovnih programov, ki sta ga financirala Evropski 
socialni sklad in Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt 
je potekal v treh skupinah aktivnosti (programi s področja 
ekonomije, področje gostinstva in turizma ter področje 
tehnike). Koordinacijo zadnje, največje skupine aktivnosti, 
kamor je sodila tudi prenova višješolskega programa 
Lesarstvo, je prevzel Konzorcij šolskih centrov Slovenije s 
partnerji in v njegovem imenu ŠC Novo mesto, aktivno 
pa je sodelovalo še 117 partnerjev iz gospodarstva in 
ustanov ter vsega skupaj 1099 posameznih strokovnjakov 
oz. drugih udeležencev projekta. Tako je bilo kot rezultat 
tega dela projekta v sklopu 21-ih aktivnosti prenovljenih 
oz. razvitih in akreditiranih 18 višješolskih strokovnih 
programov ter izdelana številna spremljajoča gradiva 
(navodila, obrazci, programi usposabljanj ipd.).

Prenovo, dopolnitev in kreditno vrednotenje višješolskega 
študijskega programa Lesarstvo je kot edina izvajalka višje-
šolskega programa Lesarstvo koordinirala Višja strokovna 
šola Lesarske šole Maribor, v sodelovanju s socialnimi 
partnerji (gospodarstvom, zbornicama, pristojnim MŠŠ in 
drugimi inštitucijami). Obenem je naša šola bila ena izmed 
pobudnic in aktivno sodelovala tudi pri pripravi novega 
kompleksnega višješolskega strokovnega programa 
Oblikovanje materialov – in sicer pri modulih s področja 
oblikovanja lesa in lesnih izdelkov.

Tako sta v omenjenem projektu nastala razvita v skladu  
z evropskimi smernicami prenovljen obstoječi višješolski 
program Lesarstvo ter oblikovan v moderen, kreditno 

ovrednoten in modularno zasnovan program ter komplek-
sen modularno zasnovan nov višješolski program Obliko-
vanje materialov, katerega največja skupina modulov 
(poleg oblikovanja kamna in oblikovanja kovine/poli-
merov) sodi na področje oblikovanja lesa in lesenih 
izdelkov. Oba programa študentom omogočata izbirnost 
tako glede na potrebe gospodarstva kot lastni interes. 
Programa sta bila akreditirana in sprejeta na Strokovnem 
svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje julija 2007 
in se bosta pričela izvajati s študijskim letom 2008/09.

Prenovljeni višješolski strokovni program Lesarstvo
Z upoštevanjem ugotovitev analize poklicnega profila ter 
na osnovi poklicnega standarda tehnolog lesarstva VI., 
ki kot edini pokriva področje višje strokovne izobrazbe 
v lesarstvu, smo v letu 2007 razvili prenovljen višješolski 
strokovni program Lesarstvo, ob upoštevanju vseh gene-
ralnih izhodišč in omejitev prenove.

Prenovljeni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točka-
mi (KT) po sistemu ECTS in daje strokovni naziv inženir le-
sarstva ter stopnjo izobrazebe VI/1. Študij traja dve leti. Izva-
ja se v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem 
in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od 
tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj 
v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajal-
cih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Cilj prenovljenega programa je usposobiti “kreativne ma-
nagerje” in “strateško usmerjene oblikovalce, konstruktorje 
in tehnologe” oziroma inženirje lesarstva z zadosti širokim 
praktično aplikativnim in strokovno teoretičnim znanjem 
s področja lesarstva, s poglobljenim znanjem tako na po-
dročju stroke kot tudi na področju ekonomije, vodenja in 
poslovnega komuniciranja, usposobljene za načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in nadziranje proizvodnega proce-
sa v obratih ali manjših proizvodnih podjetjih.

Kombinacija tehničnih in ekonomskih vsebin odpira celo 
vrsto kariernih in zaposlitvenih možnosti za naše diplo-
mante. To se ujema tudi z razvojnimi trendi. Namreč kom-
petentna uporaba mešanice tehnoloških in ekonomskih 
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znanj z dobro razvitimi komunikacijskimi in jezikovnimi 
spretnostmi bodo ključnega pomena za management 
podjetja v prihodnosti.

Specializacija v določen material, les, njegovo obdelavo, 
konstrukcije in oblikovanje, kombinirana z znanji tujega 
jezika stroke in razvojem komunikacijskih in socialnih 
spretnosti s konkretno opredeljenim strokovnim ciljem 
je kombinacija, ki zagotavlja najboljšo usposobljenost 
za delo v lesarstvu kot aktualni, ambiciozni in vedno bolj 
mednarodno perspektivni industrijski veji.

Pomembna novost v prenovljenem programu je ponud-
ba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobra-
ževanja potrebam okolja oziroma konkretnega delovne-
ga okolja, iz katerega študent prihaja ali se želi poklicno 
usposabljati in zaposliti. Vsebino teh izbir smo v projektni 
skupini opredelili na osnovi analize poklicnega profila oz. 
pregleda vseh operativnih del, storitev, izdelkov in podro-
čij dela, na katerih se diplomant našega višješolskega pro-
grama zaposluje.

Višješolski strokovni študijski program Lesarstvo je name-
njen vsem tistim študentom, ki se želijo takoj po opravlje-
ni diplomi zaposliti in delati na operativnih produkcijskih 
nalogah v lesni industriji ali drobnem gospodarstvu in 

obrti. Program je usmerjen v takojšnjo uporabo teoretič-
no pridobljenih znanj, zato je dan velik poudarek prak-
tičnemu delu v organizaciji, ki je lahko manjše ali večje 
proizvodno podjetje ali obrtniška delavnica. Temeljni cilji 
študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerje-
ni zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v poslovanju 
lesno-predelovalnega podjetja ter v poznavanje organizi-
ranja konkretnih tehnoloških del. Prav tako lahko študent 
po končanem študiju nadaljuje študij na tisti visoki stro-
kovni šoli, ki izobražuje iz področja lesarstva, tehnike in 
tehnologij ali organizacije in ekonomije.

Pogoji za dokončanje programa
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobraz-
be mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti pro-
grama (izpite, vaje, seminarske naloge, izdelke / storitve, 
praktično izobraževanje) in sicer:

vse obvezne module/predmete v obsegu 92 kredi-
tnih točk: KOMUNIKACIJE V TEHNIKI, ORGANIZACIJA 
DELA 1, OSNOVE LESARSTVA, EKONOMIKA IN PODJE-
TNIŠTVO, ORGANIZACIJA DELA 2;

naslednje izbirne module/predmete v obsegu 18 
kreditnih točk vsak: PRIMARNA PREDELAVA IN LESNA 

1.

2.

Slika 1: Shematski prikaz prenovljenega višješolskega strokovnega programa Lesarstvo■
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GRADNJA, FINALNA OBDELAVA;

prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk)

diplomsko delo (5 kreditnih točk).

Praktično izobraževanje v skupnem obsegu 26 kreditnih 
točk (800 ur študentovega dela v podjetju) je del obve-
znih modulov v obsegu 23 kreditnih točk in del vsakega 
izmed dveh izbirnih modulov v obsegu 3 kreditnih točk.

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in za-
govora. Temo diplomskega dela določi mentor - predava-
telj višje šole v sodelovanju z organizacijo, kjer se študent 
praktično izobražuje. Za diplomsko delo lahko študent 
pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev. Izdela 
ga po internih navodilih šole.

Pomembna sprememba in izboljšava, ki jo prinaša pre-
novljeni program, je izvedba praktičnega izobraževanja, ki je 
del vseh modulov, kar omogoča večjo fleksibilnost izvajanja 
praktičnega izobraževanja v dogovoru s podjetji (študent 
bo lahko praktično izobraževanje v izbranem podjetju 
lahko opravljal po delih že med letom, v povezavi z izdelavo 
praktičnih seminarskih ali projektnih nalog pri posameznih 
predmetih – na osnovi dogovora med predavateljem in 
mentorjem v podjetju) in predvsem direktno povezuje 
teorijo, pridobljeno v šoli s praktično vadbo teh znanj in 
spretnosti na delovnem mestu v podjetju.

NOV KREDITNO OVREDNOTEN VIŠJEŠOLSKI 
STROKOVNI PROGRAM OBLIKOVANJE 
MATERIALOV
V sklopu prenove višjega šolstva so v zadnjih treh letih nastali 
novi poklicni standardi na področju oblikovanja (dizajna) 
na stopnji VI./1 in na osnovi teh standardov nov višješolski 
strokovni programi Oblikovanje materialov z moduli kamen, 
les in kovina/polimeri, ki omogoča pridobitev višješolske 
strokovne izobrazbe na področju oblikovanja (dizajna) ma-
terialov in izdelkov ter usposobljenost za delo oblikovalca, 
ki rešuje različne oblikovalske naloge, npr. kot pomočnik 
diplomiranega oblikovalca, sodelavec v oblikovalskem timu ali 
kot samostojen oblikovalec, npr. na področju različnih obrti.

Zakaj potreba po razvoju in izobraževanju na 
področju oblikovanja?
Ljudje smo, tako kot nekoč, tudi danes v stiku z različnimi 
predmeti in prostori. Vsi ti predmeti in prostori, s katerimi 
rokujemo, opravljamo različna dela, se jih dotikamo, se v njih 
nahajamo, ali jih morda samo opazujemo, so v večini izdela-
ni na industrijski, obrtni in danes tudi 3D-virtualni način.

Oblikovanje kot arhetip na vseh ravneh bivanja in s tem 
tudi šolanja je v sodobnem svetu nuja, saj je ena od 
pomembnih vlog informacijsko-komunikacijske revolucije 

3.

4.

na pragu 21. stoletja dodeljena prav oblikovanju v proiz-
vodnji. Klasično pojmovanje in vrednotenje ter družbeni 
pomen proizvodne prakse je presežen. Oblikovna dimenzija 
produkta je postala prav tako nujna kot verbalna, tehnološka 
ali ekonomska. Zelo pomemben je komunikativni vidik 
sodobnih izdelkov, saj je prav preko tega, kako so izdelki 
oblikovani v odnosu do drugih sorodnih izdelkov, mogoče 
izraziti posameznikovo, skupinsko in nenazadnje tudi 
narodno identiteto na številnih področjih življenja.

Vstop v Evropsko skupnost nedvomno prinaša za naše 
gospodarstvo veliko izzivov predvsem na področju 
oblikovanja, saj gospodarska strategija naše majhne 
dežele ne more biti v masovni, pač pa le v butični 
proizvodnji visoko kakovostnih in dobro oblikovanih 
izdelkov za znanega kupca. To je še posebej pomembno 
sedaj, ko se vključujemo v evropske integracijske procese, 
ko naša podjetja potrebujejo nove izdelke z visoko 
stopnjo dodane vrednosti, ki jo lahko ponudi samo 
kvalitetno oblikovanje. Le s hitrim prilagajanjem modnim 
tokovom, spremljanjem tehnoloških novosti in naglim 
reagiranem na trende bo možno dosegati zavidljive 
rezultate in poslovne uspehe. Največjo prednost bodo 
zato imela mala ali srednje velika samostojna podjetja z 
lastno razpoznavno blagovno znamko.

Oblikovalci za uspešno delo potrebujejo primerno izo-
brazbo in specifična znanja, da na svetovnih festivalih in 
prodajnih policah vedno znova predstavljajo rešitve, ki iz-
hajajo iz širine duha, inovativnega pristopa in upoštevajo 
kulturne ter ekonomsko-tehnološke danosti.

Oblikovanje prispeva k ekonomski in kulturni rasti, blaginji 
države in državljanov. Je generator inovacij in je tisto delo, 
ki naredi izdelek bolj zaželen, uporaben in tržno naravnan.

Z vidika zaposlitve je oblikovanje poklic, kjer oblikovalec 
kreativno skicira, razčlenjuje, virtualno računalniško mode-
lira in izdeluje modele ali prototipe, uporablja različne ma-
teriale in tehnologije obdelave, tudi računalniško podprte 
tehnologije za načrtovanje, izdelavo in predstavitve, pove-
zuje dejstva iz narave in zgodovine oblikovanja, je aktiven 
v svetu razstav, strokovnih sejmov in različnih delavnic.

V višješolskem izobraževalnem programu Oblikovanje 
materialov si študent pridobi naslednje poklicno-specifič-
ne kompetence:

Izdela grafično gradivo za izdelavo izdelka iz naravne-
ga ali umetnega materiala,

vrednoti ustreznost likovnega in tehničnega načrta iz-
delka iz naravnega ali umetnega materiala,

načrtuje izdelke iz naravnega ali umetnega materiala,

izdeluje, vodi in arhivira tehnično dokumentacijo izdel-
kov iz naravenga in umetnega materiala.
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in sicer kot: oblikovalec/ka izdelkov iz naravnega in umetnega 
kamna, oblikovalec/ka umetniških in specialnih izdelkov 
iz lesa in lesnih tvoriv, oblikovalec bivalnega in stavbnega 
pohištva in oblikovalec/ka izdelkov iz kovin / polimerov.

Struktura izobraževalnega programa in pogoji za 
dokončanje
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe 
mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti pro-
grama (izpite, vaje, seminarske naloge ...) in sicer:

vse obvezne module v obsegu 50 KT;

v obsegu 60 KT:

a) module M4, M5 in M6 v obsegu 55 KT ter en izbirni 
predmet izmed predmetov P17, P18 in P19 v obsegu 
5KT

ALI

b) module M8, M9 in M10 v obsegu 45 KT ter en izbirni 
modul izmed M11 in M12 v obsegu 15 KT

ALI

c) module M13, M14 in M15 v obsegu 55 KT ter en iz-
birni predmet izmed P42, P43 in P44 v obsegu 5 KT;

1.

2.

3.    prostoizbirni modul (5 kreditnih točk);

4.    diplomsko delo (5 kreditnih točk).

*praktično izobraževanje (26 kreditnih točk) je integrirano 
v strokovni del.

Perspektive razvoja obeh programov
Glede na razvoj lesarske stroke in oblikovalskega področja 
lahko v prihodnje zagotovo predvidevamo pojav novih 
poklicev in potreb gospodarstva na teh področjih. Oba pro-
grama s svojo strukturo in zasnovo omogočata fleksibilno 
prilagajanje razvoju stroke in potreb gospodarstva z 
vključevanjem dodatnih poklicnih standardov na področju 
lesarstva oziroma dodajanjem novih izbirnih modulov 
oziroma poklicev v okviru programa in iste strokovne izo-
brazbe.

Prav tako programa omogočata razvoj specialističnih 
programov v sodelovanju z gospodarstvom in za 
potrebe gospodarstva, ki bodo omogočali pridobitev 
novih poklicnih kvalifikacij na osnovi novih poklicnih 
standardov.

Programa omogočata individualizacijo študija in prirejanje 
vsebin posameznikovim interesom – študent opravi 5 
KT kot prosto izbiro izmed izbirnih predmetov na naši 
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šoli ali na katerikoli drugi višji ali visoki šoli, omogočeno 
je prehajanje med posameznimi programi, priznavanje 
opravljenih izobraževalnih obveznosti v tujini na podlagi 
bilateralnih sporazumov o študentskih izmenjavah 
Erasmus …

Zakon o višjem strokovnem izobra-
ževanju predvideva tudi možnost 
skupnega izvajanja programov, 
kar novi in prenovljeni višješolski 
programi prav tako omogočajo. Na 
naši šoli smo že pričeli dogovore z 
Visoko strokovno šolo Salzburške 
Univerze uporabnih znanosti (odde-
lek za lesarstvo) (University of Applied 
Sciences Fachhochschule Salzburg 
o možnosti skupnega izvajanja 
določenega dela izobraževalnega 
programa ter medsebojnem priz-
navanju pridobljene izobrazbe (kar 
je opredeljeno z bilateralno Erasmus 
pogodbo med našima inštitucijama 
o izmenjavi študentov).

Več o prenovljenem višješolskem 
programu lesarstvo in novem višje-
šolskem programu Oblikovanje 

materialov – moduli les lahko najdete na spletni strani 
naše šole (www.visjales-mb.org), kjer so objavljeni tudi vsi 
predmetniki in katalogi znanj.

Slika 2: Shematski prikaz prenovljenega višješolskega strokovnega programa Lesarstvo■


