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K orenine lesarskega šolanja v Ljubljani segajo v davno 
leto 1888. Z ustanovitvenim odlokom naučnega mi-

nistrstva je bila 5. januarja 1888  ustanovljena Strokovna 
šola za lesno industrijo.

Iz razprave o potrebnosti ustanovitve šole:

»Kranjska dežela ima pomembno lesno industrijo, ki se more 
primerjati z najbolj razvito industrijo drugih alpskih dežel… 
Razen tega je mizarstvo v Ljubljani na odlični stopnji in 
sposobnost Kranjcev prav nič ne zaostaja za drugimi. Kranjski 
učenci, ki obiskujejo druge strokovne šole, se odlikujejo po 
visoki učni in posebno risarski nadarjenosti.«

Veličastna stavba, namenjena obrtnemu šolanju, ki še 
danes uspešno služi svojemu namenu, pa je bila zgrajena 
že leta 1911, kot Državna obrtna šola. (1)

Les je naša edina strateška surovina, pa ne 
samo to …
Naš nekdanji dijak Igor je tisto več, kar vsi čutimo ob stiku 
z lesom izrazil pesniško:

»…Že kot predšolski kratkohlačnik sem se rad podil po gozdu 
in opazoval mogočna drevesa, ki so segala v nebo, vitke 
smreke, ki so se mi zdele vsemogočne. Poleg tega rad vonjam 
sveže posekan les in svežina, ki jo les oddaja, me pomirja…«

Gabrijela Dolenšek*

120 LET SREDNJE LESARSKE šoLE 
LJUBLJANA (1888 – 2008)

Zakaj raje sedemo za masivno leseno mizo, kot kovinsko; 
zakaj si še vedno raje privoščimo lesena okna – tega ra-
cionalno ne znamo dobro razložiti. Imamo pa kar nekaj 
močnih in racionalnih razlogov, zakaj lesu – in drevesu, 
pripisujemo velik pomen;

*115-letna bukev ima okoli dvesto tisoč listov, tisoč dve-
sto kvadratnih metrov listne površine in v enem sonč-
nem dnevu asimilira 9,4 kubičnega metra ogljikovega 
dioksida, proizvede prav toliko kisika, obnovi 45 kubičnih 
metrov zraka in proizvede 12 kg ogljikovih hidratov!

les veže ogljikov dioksid v procesu fotosinteze - ogljik 
skladiščimo tudi v lesenih izdelkih - v 1 m3 lesa je 250 
kg ogljika kar odgovarja 900 kg CO2!

ogljik se vrača v ogljikov cikel z biološkim razkrojem ali 
s sežigom. Les je za razliko od »fosilnih« goriv CO2-nev-
tralen! 

razmerje porabe energije za pridobivanje, izdelavo in 
vgradnjo med gradbenim lesom in aluminijem znaša 
1:126! (2)

Argumentov za profesionalni ponos imamo več kot dovolj!

Šolanje za lesarske poklice – zakaj?
Dijaki razložijo takole:

Ne vem natančno, zakaj sem se odločil za to šolo, ven-
dar mi ni žal. Če bi se moral še enkrat odločiti, bi ver-
jetno izbral isto. (Milan)
Ker smo pri hiši sama dekleta, se je ati zbal za nadalje-
vanje svoje obrti in izmed treh sester sem jaz najbolj 
ustrezala njegovim zahtevam … Vendar ne bom nikoli 
pozabila teh prelepih štirih let, ki sem jih preživela s so-
šolci. (Nevenka)
Morda zato, ker je moj oče tesar in to delo veseli tudi 
mene. (Janez)
Delo z lesom me od nekdaj veseli. (Denis) (3)

Na zavodu za zaposlovanje pa pravijo; »samo od 1. 1. 2007 
do 30. 9. 2007 je bilo v Ljubljanski regiji zabeleženih 225 
potreb po lesarskih tehnikih«.

Na naši šoli pa vsako leto uspešno zaključi program lesar-
skega tehnika kakšnih 60 dijakov.

Lesarski poklici bi morali dobiti status deficitarnega poklica!

















* univ. dipl. inž. lesarstva, 
ŠC SLŠ Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola■
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Lesarji pa bi morali še bolj stopiti skupaj in zahtevati ter si 
izboriti položaj v naši družbi, ki nam resnično pripada.

Katere izobraževalne programe izvajamo na 
naši šoli:

1. Nižje poklicno izobraževanje
Obdelovalec lesa – traja dve leti in pol – zaključi se z 
zaključnim izpitom.

2. Srednje poklicno izobraževanje
Mizar – traja tri leta (zadnji, tretji letnik še po starem 
programu; prvi in drugi pa že po novem programu) - 
zaključi se z zaključnim izpitom.
Mizar – dualni sistem – traja tri leta – dijaki – vajenci 
velik del znanja pridobijo pri delodajalcih – program se 
izteka – zaključi se z zaključnim izpitom.

3. Poklicno tehniško izobraževanje
Lesarski tehnik PTI – traja dve leti – vpišejo se mizarji z 
uspešno opravljenim zaključnim izpitom – zaključi se s 
poklicno maturo.

4. Srednje strokovno izobraževanje
Lesarski tehnik- traja štiri leta – zaključi se s poklicno 
maturo. (4)

Cilji izobraževanja – »kje bomo pa to potre-
bovali«
Standardno nergaško vprašanje dijakov in nočna mora 
učiteljev; »Kje bomo pa to potrebovali?«. »Boste že videli, 
ko boste dovolj stari!«, usekamo profesorji nazaj, ko ima-











mo vsega dovolj. In če verjamete ali ne, je v ozadju našega 
»teženja« vedno cilj;

izobraziti strokovnjake na svojem področju;
privzgojiti kritično razmišljanje in presojanje;
vzgojiti samostojne, odgovorne ljudi;
razviti ekološko osveščenost;
podpirati in razvijati veselje do dela in do dela z lesom;
vzgojiti ljudi, ki bodo sicer delali na različnih področjih, 
pa bodo vendarle povsod promovirali les in njegove 
edinstvene lastnosti in bodo ponosni na svoj poklic!

Prenove izobraževanja ali »kdor ne gre na-
prej, nazaduje«
Je že tako, da v življenju ni nič stalnega – tudi šolstvo za-
znamujejo nenehne reforme in prenove.

V prihajajočem šolskem letu se bodo vsi lesarski izobraže-
valni programi izvajali po novih – prenovljenih programih; 
razen programa mizar, ki že drugo leto teče po prenovlje-
nem učnem načrtu.

Koordinacijo prenove lesarskih programov je prevzela SLŠ 
Ljubljana s svojimi učitelji, izvedena pa je bila tudi evalva-
cija že prenovljenega programa mizar. 

Bistvo prenove? Teorija in praksa naj se čim bolj povežeta! 
20 % vseh ur je namenjenih odprtemu kurikulumu; 

kjer se bodo uresničili cilji, določeni na regionalni oz. lo-
kalni ravni. Šola s socialnimi partnerji definira cilje tega 
dela kurikuluma, v katerem bodo dijaki/vajenci razvijali 
praktične veščine, poglabljali in širili znanje strokovne te-
orije in razvijali ključne kompetence. 













Praktični pouk na CNC stroju■
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Šola ni samo »šola«… (kaj dogaja)
športne dejavnosti: športni dnevi; 

kulturne dejavnosti: gledališke in filmske predstave, 
obiski muzejev, razstav, sejmov in prireditev; 
strokovne ekskurzije so pomemben del izobraževanja 
saj omogočajo ves čas živ stik z našo industrijo in obr-
tjo, kjer smo vedno dobrodošli;
obiski strokovnih sejmov: Salzburg, Ljubljanski pohišt-
veni sejem;
sodelovanje na Ljubljanskem pohištvenem sejmu;
tečaji restavriranja, rezbarjenja, izdelovanja intarzij, stru-
ženja lesa, vžiganja v les, izdelave bumeranga, varnega 
dela z motorno žago, CNC, Acad in EXCEL;
razstava izdelkov zaključnih letnikov vsako leto prikaže 
znanje zaključnih letnikov;
Lesariada – ohranja vezi med slovenskimi lesarskimi 
šolami;
izdajanje dijaškega glasila Lesnika;
pevski zbor;
tekmovanja;
sodelovanje na natečajih.

Opremljenost šole ali »kdor ne gre naprej, 
nazaduje« - ponovno
Lepa zunanja podoba naše šole je vsem na očeh, za zi-
dovi pa ves čas poteka (zahtevno!) tekoče vzdrževanje 
prostorov, ki ga vsako leto nadgrajujemo z izboljšavami. 
Tako imamo 3 sodobno opremljene računalniške učil-
nice (s programom Inventor), računalniško učilnico s pre-
nosnimi računalniki in novimi mikroskopi za poučevanje 
tehnologije lesa, postopoma opremljamo vse razrede s 
sodobnimi multimedijskimi pripomočki. Ker pa srce šole 
bije pravzaprav v šolskih delavnicah, posvečamo njihovi 
opremljenosti še posebno pozornost. »Novi CNC stroj« 
bo v kratkem star 5 let; resnično nova pridobitev pa so 
stiskalnica, mizni rezkalni stroj, mizni krožni žagalni stroj, 
poravnalni skobeljni stroj; v kratkem pa pričakujemo de-
belinski skobeljni stroj in formatni krožni žagalni stroj.

Vsi še predobro vemo, da želje in potrebe vedno prehi-
tevajo realne finančne možnosti. Zato smo zelo hvaležni:

staršem naših dijakov, ki nam vsako leto pomagajo s 
plačilom »nadstandarda«; 
vodstvu centra, ki s tržno dejavnostjo omogoča velik 
del investicij;
našim dijakom z mentorji v šolskih delavnicah, ki s svo-
jim delom obogatijo marsikatero investicijo;
donatorjem: letos je eden izmed očetov naših dijakov 
opremil učilnico s pohištvom; lesarska podjetja so z 
donacijami sodelovala pri nakupu CNC stroja; pred 
dobrim letom dni, pa je nekdanji dijak, gospod Dušan 

































Breznik, podaril šoli opremo v vrednosti 85 000 evrov.

Če že omenjamo srce šole, pa ne smemo pozabiti na nje-
no dušo – šolsko knjižnico. V letošnjem šolskem letu ne-
strpno pričakujemo novo, moderno knjižnico s čitalnico!

Šola smo ljudje
Res je, pomembni so učni programi, pomembni so pro-
stori, pomembna je oprema; ampak bistvo smo ljudje. 
Dijaki (vsako leto polni pubertetniškega adrenalina), uči-
telji (na zunaj zmaji – vsaj trudimo se – tu mi bodo dijaki 
radi pritrdili; v resnici pa skrbimo za svoje dijake kot kokoši 
za piščeta – tega pa vsaj aktualni dijaki ne bodo priznali, 
čeprav bo kateri čisto potiho povedal, da ga je razrednik 
iz postelje zvlekel na popravca ...) in starši. Ja starši. Naj 
jih na tem mestu pohvalim: za vzdržljivost, potrpežljivost, 
vztrajnost in podporo. Mnogokrat, ko podelim zaključno 
spričevalo dijaku, ga v mislih izročim (takšnega z odliko) 
tudi, ali pa predvsem, mami (no, tudi očetu)! Sodelujemo, 
se pogovarjamo, se pregovarjamo, se prepiramo – ampak 
z najboljšimi nameni in verjamem, da tudi z rezultati, pa 
čeprav se včasih pokažejo s časovnim zamikom.

Ko se zaprejo šolska vrata … se odprejo 
nova …
Formalno velja:

naši dijaki s končano poklicno maturo se lahko vpišejo 
na katerokoli visoko ali višjo šolo;
s tretjim maturitetnim izpitom (na katerega se lahko 
pripravijo na naši šoli), pa se lahko vpišejo tudi na uni-
verzitetne programe.

Realno pa drži, da se naši dijaki zaposlujejo v lesarskih 
podjetjih, v trgovinah, nadaljujejo študij na lesarstvu, goz-
darstvu, arhitekturi, odpirajo svoja podjetja in obrti … Iz 
naše šole prihajajo režiserji, igralci, umetniki, restavratorji 
… Pa tudi varnostniki, vodje bencinskih črpalk ... Zaradi 
teh zadnjih me je vedno nekoliko bolelo srce, češ izobraz-
ba je šla po vodi – do letošnjega leta. Ravnatelj v šoli mojih 
otrok je javno pohvalil varnostnika, ki je med počitnicami 
opravil ogromno mizarskega dela (zastonj in kvalitetno) 
– jasno, po izobrazbi je lesar!!

Po vseh teh letih, še vedno in vedno bolj ponosno po-
vem, da sem lesarka!

Viri:
Zbornik ob 100-letnici lesarskega izobraževanja na Sloven-
skem (Veronika Šlander)
Članki prof. Torellija v revijah Les, Intervju s prof. v Delu
Spominska knjižica dijakov pred prvo maturo, dijaki 1.č 
2007/08
Publikacija SLŠ 2007/08
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