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1 UVOD 
 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/21 je dokument, ki smo ga pripravili na Višji strokovni 

šoli – Lesarske šole Maribor kot letno poročilo za študijsko leto 2020/21.  

V poročilu je zajeto delovanje šole kot izobraževalne ustanove na vseh področjih: upravljanje in 

vodenje,  izobraževanje – študijska dejavnost, strokovna dejavnost višje strokovne šole, promocija in 

sodelovanje z družbenim okoljem, podatke o zaposlenih in študentih. Kot priloga je 

samoevalvacijskemu načrtu priložen še Letni delovni načrt za štud. leto 2020/21 ki je bil pripravljen ob 

pričetku študijskega leta. 

V tem študijskem letu smo se že drugič spopadli z povsem  epidemijo Covid 19, ki je povzročila 

precejšnje spremembe v izvedbi izobraževalnega procesa ter kopico drugih organizacijskih sprememb.  

Izobraževanje je v štud.letu 2020/21 potekalo v kombinirani obliki, najprej v fizični obliki, nato nekaj 

mesecev na daljavo in nato zopet v fizični obliki pod strogimi epidemiološkimi pogoji.  

S samoevalvacijskim poročilom so bili seznanjeni tudi zaposleni in študenti vseh programov preko 

svojih predstavnikov v Strateškem svetu, Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, Svetu 

zavoda ter prisotnosti na Predavateljskem zboru.  
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2 PODATKI O ŠOLI 
Višja strokovna šola je organizacijska enota Lesarske šole Maribor. Višja strokovna šola je bila 
ustanovljena 15. junija 2000 s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Lesarska 
šola Maribor. V obdobju od 1. 1. 2013  do 31. 8. 2014 je bila Lesarska šola Maribor s sklepom 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport združena skupaj s Tehniškim šolskim centrom v Šolski 
center Maribor. Od 1. 9. 2014 pa je zavod Lesarska šola Maribor ponovno samostojen zavod, v  
katerega je Višja strokovna šola vključena kot organizacijska enota. 
 

 
 
 
 
 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 
Lesarska ulica 2, Maribor 

 
Telefon: +386 2 421-66-50 
                          2 421-66-58 
                         041 643 505 

 
Fax: +386 2 421-66-75 

 
     referat@lsmb.si 

 
https://visja.lsmb.si/ 

 

 
 

Direktor zavoda Lesarske šole Maribor: 
Aleš Hus, univ. dipl. inž.les., spec. 

  +386 2 421-66-51 
 ales.hus@lsmb.si 

 
 

Ravnatelj Višje strokovne šole: 
Miroslav Novak, univ. dipl. inž. les. 

  +386 2 421-66-53 
  miroslav.novak@lsmb.si 

  

  

mailto:referat@lsmb.si
mailto:ales.hus@lsmb.si
mailto:miroslav.novak@lsmb.si
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2.1 PODATKI O PROGRAMIH 

Višja strokovna šola Lesarske šole Maribor izvaja dva programa višjega strokovnega izobraževanja.   

➢ PROGRAM LESARSTVO   
➢ PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV 

2.1.1 Višješolski strokovni izobraževalni program Lesarstvo 

 
Z izobraževanjem v študijskem programu Lesarstvo je naša Višja strokovna šola pričela v letu 2001. 

Kasneje smo nadaljevali s študijem v prenovljenem programu z študijskim letom  2008/2009.  

Program višjega strokovnega izobraževanja LESARSTVO je dveleten, modularno zasnovan in kreditno 

ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. Omogoča pridobitev višje strokovne izobrazbe in strokovnega 

naziva inženir lesarstva ter doseganje poklicnega standarda tehnolog lesarstva.  

Vsebina programa in predmetnik sta javno objavljena na spletnih straneh Centra RS za poklicno 

izobraževanje. (https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/  ) 

2.1.2 Višješolski strokovni izobraževalni program Oblikovanje materialov 

 
Z izobraževanjem v študijskem programu Oblikovanje materialov je naša Višja strokovna šola pričela v 

študijskem letu  2008/2009, in kasneje nadaljevala tudi v prenovljenem programu z študijskim letom 

2010/2011. 

Program višjega strokovnega izobraževanja OBLIKOVANJE MATERIALOV je dvoleten, modularno 

zasnovan in kreditno ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. Omogoča pridobitev višje strokovne 

izobrazbe in strokovnega naziva inženir oblikovanja ter doseganje naslednjih poklicnih standardov: 

oblikovalec/ka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna, oblikovalec/ka  kovin in polimerov, 

oblikovalec/ka bivalnega in stavbnega pohištva, oblikovalec/ka umetniških izdelkov iz lesa in lesnih 

tvoriv, oblikovalec/ka specialnih izdelkov iz lesa.  

Vsebina programa, ki vsebuje tri skupine usmeritvenih modulov (oblikovanje kamna, kovin in lesa)  in 

predmetnik sta javno objavljena na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje. V tem 

študijskem letu naša šola razpisuje 45 mest za redni študij v skupini modulov: oblikovanje lesa ter s 

tem doseganje treh poklicnih standardov (odebeljeni tisk zgoraj). 

V septembru 2009 so bile na SSRSPSI potrjene spremembe in dopolnitve programa Oblikovanje 

materialov (nastale na pobudo in ob sodelovanju vseh izvajalcev), ki so stopile v veljavo v študijskem 

letu 2010/11.  Predmetnik za študijski program Oblikovanje materialov je objavljen na spletni strani 

Višje šole.  

 

 

 

  

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/
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2.2 PREDMETNIKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 

 

Vsebina programov in predmetniki za program Lesarstvo in  program Oblikovanje materialov so javno 
objavljeni tudi na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje ter na spletni strani Višje 
strokovne šole: 

- za študijski program Lesarstvo: https://visja.lsmb.si/dokumentacija/predmetnk-lesarska.pdf  
- za študijski program Oblikovanje materialov: https://visja.lsmb.si/dokumentacija/predmetnik-

oblikovanje-materialov.pdf 

2.2.1 Predmetnik v programu Lesarstvo 

 

 

 

 

https://visja.lsmb.si/dokumentacija/predmetnk-lesarska.pdf
https://visja.lsmb.si/dokumentacija/predmetnik-oblikovanje-materialov.pdf
https://visja.lsmb.si/dokumentacija/predmetnik-oblikovanje-materialov.pdf
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2.2.2 Predmetnik v programu Oblikovanje materialov 
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2.3 ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 

Višja strokovna šola je v štud. letu 2020/21 izobraževala v programih Lesarstvo in Oblikovanje 

materialov. Študenti rednega študija so bili vključeni v izobraževalni proces v obeh programih v prvem 

in drugem letniku posameznega programa.     

 

Študenti v študijskem letu 2020/21 

1. letnik 

PROGRAM 
Prvič vpisani Ponavljalci Skupaj 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

lesarstvo 33 4 1 - 34 4 

oblikovanje materialov 12 - - - 12 - 

2. letnik 

PROGRAM 
Prvič vpisani Ponavljalci Skupaj 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

lesarstvo 25 5 12 1 37 6 

oblikovanje materialov 16 1 7 - 23 1 
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2.4 IZPITNI ROKI   

Izvajanje izobraževalnega procesa je bilo načrtovano v skladu s študijskim koledarjem in urniki, ki so 

objavljeni na spletni strani šole. Eventualne spremembe v izobraževalnem procesu so bile redno 

objavljene na spletni strani šole, študenti so bili obveščeni tudi preko elektronske pošte, ali SMS 

sporočil.  

Predavatelji sami in v sodelovanju z aktivom ter referatom načrtujejo posamezne izpitne roke ter roke 

opravljanja kolokvijev (delnih izpitov) ter predmetnih izpitov v skladu s svojim izvedbenim kurikulum 

in v datumskih okvirih treh izpitnih obdobij. Študentje se k opravljanju vsakega izpita prijavljajo s 

prijavnico in odjavljajo z odjavnico (izključno elektronsko, preko elektronske prijave na spletni strani 

višje strokovne šole  https://visja.lsmb.si/za-studente/prijava-na-izpit/ K izpitu smejo pristopiti le 

prijavljeni študentje. 

Predavatelji sami in v sodelovanju z aktivom in referatom načrtujejo posamezne roke opravljanja 
kolokvijev (delnih izpitov) ter predmetnih izpitov v skladu s svojim izvedbenim kurikulom in v 
datumskih okvirih treh izpitnih obdobij.  
V študijskem letu 2020/21 so bila načrtovana 3 izpitna obdobja: 

1. IZPITNO OBDOBJE: 4. 1. – 26. 2. 2021 

2. IZPITNO OBDOBJE: 12. 4. – 9. 7. 2021 
3. IZPITNO OBDOBJE: 16. 8. – 10. 9. 2021 
Predavatelji so v dogovoru s študenti razpisali redne izpitne roke (6, v kolikor ni delnih izpitov, in 5, v 
kolikor je študentom omogočeno opravljanje delnih izpitov). Objavljeni so bili vnaprej ali sprotno na  
spletni strani šole.  
Pri opravljanju izpitov študentov in ocenjevanju znanja se upošteva Pravilnik o ocenjevanju znanja v 
višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 71/2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visja.lsmb.si/za-studente/prijava-na-izpit/
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2.5 ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA LETO 2020/21 
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2.6 IZVAJANJE REDNEGA ŠTUDIJA IN PRILAGODITVE GLEDE NA RAZGLASITEV EPIDEMIJE COVID19 

 

Študijski izobraževalni proces je potekal v skladu z predvidenim letnim delovnim načrtom vse do 

ponovne razglasitve epidemije z Covid 19 in ponovnega pričetka izobraževanja na daljavo od 

19. 10. 2020 dalje. Predavatelji so pri izvajanju izobraževalnega procesa uporabljali več metod online 

izobraževanja: Microsoft office Teams, Zoom, Edulibry (interna oblika online komunikacije, ki so jo 

študenti že nekaj let uporabljali pri nekaterih predmetih), sporočila preko elektronske pošte. 

Že v predhodnem študijskem letu smo predavatelji večino komunikacije opravljali preko Microsoft 

office Teams, Zoom in Edulibry (tudi Moodle učilnice). Dostop do študijske literature oz.drugih 

napotkov, ki so bili potrebni za študente za nemoteno izvajanje študijskega procesa, je bil omogočen 

preko Microsoft office Teams, Edulibry in Moodle učilnice. Videokonference so potekale preko portala 

Zoom,  Teams in Edulibry.  

Predavanja so tako potekala skoraj nemoteno. Tudi laboratorijske vaje, ki bi sicer potekale ali v 

laboratoriju ali specializiranih učilnicah, so prav tako potekale online z dodatno pripravljenimi video 

posnetki, nalogami… 

Ob pričetku ponovnega izobraževanja na daljavo smo bili prisiljeni rahlo spremeniti urnike. Glede na 

to, da se del izobraževalnega procesa izvaja tudi v delavnicah s fizično prisotnostjo študentov, (in se ne 

more izvajati na daljavo), smo v času popolnega zaprtja šole izvajali večje število ur predavanj. In smo 

na ta način sprostili ure, ki so se kasneje namenile samo izvajanju vaj v delavnicah, (v mesecu aprilu -

maju ob strogem upoštevanju vseh priporočil NIJZ in v manjših skupinah študentov.) 

Izpiti so potekali kombinirano: online in po končanju epidemije tudi v študijskih prostorih. Vseskozi 

smo bili v kontaktu s študenti (predavatelji, referentka in organizatorji praktičnega izobraževanja). 

Glede na zelo različne izkušnje predavateljev z online tehnologijami, smo se odločili, da še pred 

pričetkom študijskega leta organiziramo delavnico za izvajanje izobraževalnega procesa preko orodja 

Microsoft office – Teams in Edulibry. Tako so vsi predavatelji podrobno spoznali načine delovanje teh 

dveh orodij, ki sta tudi sicer priporočljiva pri komunikaciji s študenti.  

2.7 IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA 

V študijskem letu 2020/21 se je izredni študij izvajal v obeh programih s posameznimi prilagoditvami 

in z znižano šolnino, kar je bilo potrebno zaradi nizkega števila vpisanih izrednih študentov.  

2.8 IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Tudi praktično izobraževanje v podjetjih je zaradi Covida 19 potekalo nemoteno, vendar s stalnimi 

kontakti in dogovori med organizatorji praktičnega izobraževanja, delodajalci in mentorji v podjetjih.  

Za izvajanje praktičnega izobraževanja sta v študijskem letu 2020/21 skrbeli organizatorici praktičnega 
izobraževanja, ki sta koordinirali ustrezen potek praktičnega izobraževanja in usklajevali dogovore o 
izobraževanju med podjetji oz. delavnicami, šolo ter študenti, ter tako pomagali pri sklepanju pogodb 
in hkrati tudi pripravljali pogodbe za PRI.  
Pri izvajanju praktičnega izobraževanja sta bili organizatorici praktičnega izobraževanja  v nenehnem 
stiku z mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih oz. delavnicah, ter tako pridobili takojšnje 
povratne informacije o poteku in zadovoljstvu praktičnega izobraževanja (osebna komunikacija, ter 
komunikacija po el. pošti in telefonu).   
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Glede na epidemiološko situacijo smo v celotnem študijskem letu intenzivno kontaktirali podjetja, ter 
se dogovarjali o možnih terminih izvedbe praktičnega izobraževanja. Samo v nekaterih primerih se je 
sicer zgodilo, da je bilo praktično izobraževanje premaknjeno na kasnejši termin in to takrat, kadar so 
bile tudi pri podjetju želje po kasnejšem opravljanju praktičnega izobraževnaja. Sicer pa so študenti 
opravljali prakso večinoma v prvotno predvidenih terminih. Smo pa se vseskozi z nekaterimi podjetji in 
študenti tudi individualno dogovarjali za njihove termine izvedbe praktičnega izobraževanja.  

2.8.1 Izvajanje praktičnega izobraževanja – štud. program Lesarstvo  1. letnik 

Za praktično izobraževanje v 1. letniku je predvidenih 350 ur. 
Izvaja v dveh delih:  

➢ prvi del – 175 ur se izvaja od  18. 1. 2021 – 17. 2. 2021  
➢ drugi del – 175 ur se izvaja: 

o 31. 5. - 4. 6. 2021 v delavnicah na šoli (30 ur) 
o 14. 6. – 7. 7. 2021  - v podjetjih (145 ur) 

 
Praktično izobraževanje se lahko izvaja v podjetju ali delavnici, ki je verificirana pri OZS ali GZS. 
Dokumentacijo za verifikacijo (v primeru da delavnica ni verificirana) lahko dobite pri organizatorju PRI  
na naslovu    metvranjek@gmail.com. V podjetju ali delavnici mora študentovo delo spremljati mentor 
z najmanj VI.  stopnjo strokovne izobrazbe in ustreznim številom let delovnih izkušenj (vir- materialni 
in kadrovski pogoji za PI študentov višješolskega izobraževanja LESARSTVO – izdala GZS).  
 
Po  programu je PRI sestavni del vseh modulov zato morajo delodajalci študentom omogočiti 
izobraževanje po obstoječih katalogih znanja. V katalogih znanja določenih predmetov je predvidena 
seminarska naloga, ki je v neposredni povezavi s PRI. To pomeni, da morajo študenti  med PRI v 
podjetju ali delavnici pridobiti potrebna znanja in gradiva, ki jim omogočajo izdelavo seminarskih nalog.  
V primeru, da v specializiranih delavnicah to znanje ni mogoče pridobiti, se študent za opravljanje ur, 
ki so potrebne za pridobitev znanja za izdelavo seminarske naloge, dogovori v drugem podjetju ali 
delavnici. Naslov seminarske naloge, navodila in kriterije dobijo pri posameznem predavatelju spodaj 
navedenih predmetov, pri katerih seminarske naloge tudi zagovarjajo v dogovorjenem roku. 
Seminarske naloge se izdelujejo izven delovnega časa, študenti pa jih pred zagovorom dajo na vpogled 
mentorju v podjetju, ki jih podpiše in doda žig podjetja.V prvem delu PRI mora biti študentom poleg 
ostalega omogočeno pridobivanje znanja za izdelavo seminarske naloge s področij: 

• POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA IN VODENJA ter  
• POVRŠINSKE OBDELAVE IN ZAŠČITE LESA,  
• v drugem delu pa s področij:  
• ŠTUDIJA DELA  ter  
• TEHNOLOGIJE STROJNE OBDELAVE. 

Študenti so dolžni med izvajanjem PRI pisati dnevnik (obrazec je na spletni strani) o  delu,  ki ga, 
podpisanega s strani mentorja in žigosanega, po končanem praktičnem izobraževanju oddajo 
predavatelju - organizatorju PRI na višji šoli. 
Mentor v podjetju ali delavnici na obrazec Ocena mentorja (obrazec je na spletni strani) vpiše 
opravljene ure in oceni študenta po danih postavkah, kar potrdi s podpisom in žigom.  
 
ZAHTEVE ZA OPRAVLJENO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 
 

• Opravljene ure praktičnega izobraževanja 

• Ocene oz. opravljene vse štiri navedene seminarske naloge  

• Oddani podpisani in žigosani dnevniki 

• Oddana Ocena mentorja 

• Zagovor PRI (pogovor o vsebini in poteku PRI) 
Končno oceno poda predavatelj - organizator PRI na osnovi ocen mentorja, opravljenih seminarskih 
nalog in zagovora PRI. Izpitni zagovori za praktično izobraževanje so se izvedli  v drugi polovic avgusta 
in v prvi polovici septembra. 

mailto:metoda.vranjek@guest.arnes.si
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2.8.2 Izvajanje praktičnega izobraževanja – štud. program Lesarstvo  2. letnik 

 

• 12. 4. – 19. 4. 2021  - projektni teden -  v delavnicah na šoli (50 ur) 

• 3. 5. – 12. 7. 2021 – v podjetjih (400ur) 
 
Praktično izobraževanje se lahko izvaja v podjetju ali delavnici, ki je verificirana pri OZS ali GZS. 
Dokumentacijo za verifikacijo (v primeru da delavnica ni verificirana) lahko dobite pri organizatorju PRI  
na naslovu  metoda.vranjek@lsmb.si. V podjetju mora študentovo delo spremljati mentor z najmanj 
VI.  stopnjo strokovne izobrazbe in ustreznim številom let delovnih izkušenj (vir- materialni in kadrovski 
pogoji za PI študentov višješolskega izobraževanja LESARSTVO – izdala GZS). Mentor bo lahko študentu 
tudi somentor pri diplomskem delu. Po programu in pravilniku o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih 
šolah (13. člen), pričnejo študenti v času praktičnega izobraževanja z izdelavo diplomskega projekta 
(praktični del diplomskega dela), kar jim morajo delodajalci omogočiti. Tema diplomskega projekta je 
vezana na posamezne segmente izvajanja dela, organiziranosti, problematike, planiranja,… v podjetju 
ali delavnici.  Izjemoma je možna izdelava diplomskega projekta, ki vsebinsko ni vezan na delo v 
podjetju ali delavnici, vendar je potrebno upoštevati postavljene datume in kriterije.  Priporočljivo je 
da opravljajo PRI v istem podjetju, kot v prvem letniku, saj v poznanem okolju lažje najdejo temo ali 
problem za diplomsko delo. Pred odhodom na PRI si študenti na šoli pridobijo mentorja diplomskega 
projekta in s tem tudi diplomskega dela. Priporočamo, da z izbiro mentorja pohitijo, saj en mentor 
lahko v enem študijskem letu zaradi obremenitve z delom praviloma sodeluje pri največ 10 diplomskih 
nalogah. Mentor PRI v podjetju ali delavnici (če se projekt navezuje) je somentor pri diplomskem 
projektu. Mentor in somentor sodelujeta in usmerjata nastajanje diplomskega projekta.  
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV: 
Med študijskim letom si glede na osebni interes in/ali interes delodajalca izberejo temo. Na šoli 
pridobijo mentorja, v podjetju lahko somentorja (mentor PRI). Študenti morajo do petka, 22. maja 
2020 pripraviti ustrezno dispozicijo in obrazec DIP1 (oboje mora biti predhodno usklajeno z mentorjem 
in oblikovano v skladu s Priročnikom o izdelavi diplomskega dela in seminarskih nalog). Do 1. junija 
2020 mentor ustrezno podpisan obrazec DIP1 in dispozicijo  posreduje v referat za študijske zadeve. 
Med PRI pridobivajo ideje, informacije,  gradivo, dokumentacijo, izvajajo meritve…. , ki jih bodo 
uporabili pri izdelavi diplomskega dela.  
 
ZAHTEVE ZA OPRAVLJENO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 

• Opravljene ure PRI predpisane s programom. 

• Potrjena dispozicija diplomskega dela in  

• Na zagovor prinesejo 

• podpisane in žigosane dnevnike (obrazec je na spletni strani), s katerimi študenti evidentirajo 
delo v podjetju ali delavnici,  

• Oceno mentorja (obrazec je na spletni strani), na katerem jih mentor oz. delodajalec ocenita 
po navedenih postavkah in  

• Gradivo s katerim dokazujejo opravljeno delo za diplomski projekt (zapiski, 

• skice, načrti, razni dokumenti, meritve, izračuni, …) 
 
Izpitni zagovori za praktično izobraževanje so se izvedli  v drugi polovic avgusta in v prvi polovici 
septembra. 
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2.8.3 Izvajanje praktičnega izobraževanja – štud. program Oblikovanje materialov  1. letnik  

 
Praktično izobraževanje v 1. letniku se izvaja v dveh delih:  

➢ prvi del – 200 ur se izvaja:  

• 11. 1. - 18. 1. 2021   - projektni teden -  v delavnicah na šoli (50 ur) 

• 19. 1. - 15. 2. 2021  - v podjetjih (150 ur) 
➢ drugi del – 200 ur se izvaja od 7. 6. 2021 - 12. 7. 2021  - v podjetjih 

 
Praktično izobraževanje se lahko izvaja v podjetju ali delavnici za oblikovanje in obdelavo lesa, 
oblikovanje pohištva ali oblikovalskem studiu, v razvojnih oddelkih lesnih podjetij, restavratorskih 
delavnicah… ter lahko kot mentorja študentom zagotovi arhitekta oz. oblikovalca. Podjetje ali 
delavnica mora biti verificirana pri OZS ali GZS.  
V okviru praktičnega izobraževanja študenti pridobivajo znanja na področju modulov:  Komunikacije v 
oblikovanju, Načrtovanje izdelkov, Oblikovanje izdelkov in Osnove materiala-les. 
 
Študenti v okviru PRI pripravijo projektno in seminarsko nalogo ter izdelek: 
Projektno nalogo pripravijo študenti za izdelek, ki ga sami oblikujejo, ter nato izdelajo v času 
projektnega tedna v delavnicah. Študenti v sodelovanju z mentorjem pripravijo med prvim semestrom 
projektno nalogo. Konsultacije so obvezne. Izdelava projektne naloge se navezuje na znanja pri 
predmetih: Osnove likovne teorije, Osnove estetike, Predstavitvene tehnike v lesarstvu in Tvoriva v 
lesarstvu. Zagovor projektne naloge bo v mesecu maju oz. juniju 2021, kjer študenti predstavijo svoj 
izdelek in projektno nalogo, ki ju mentor oceni.  
Seminarska naloga pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje se lahko nanaša na izdelek 
predstavljen s projektno nalogo, ali pa študenti v sodelovanju z mentorjem izberejo drugo temo.  
Mentor pri predmetu oceni seminarsko nalogo. 
Študenti vodijo za delo v podjetju oz. delavnici Dnevnik praktičnega dela, kjer na kratko opišejo 
opravljeno delo in nova spoznanja. Dnevnike podpišejo mentorji v podjetjih ali delavnicah. Ob koncu 
PRI izpolnijo mentorji v podjetjih, delavnicah ali šolskih delavnicah »poročilo mentorja«, v katerem 
ocenijo delo in zainteresiranost študentov v času PRI.  
Na zagovoru praktičnega izobraževanja študenti predstavijo delo na praktičnem izobraževanju. Izpitni 
zagovori za praktično izobraževanje bodo v drugi polovici avgusta in pred 15. septembrom. Študenti 
oddajo Dnevnik praktičnega dela in Poročilo mentorja. 
 
ZAHTEVE ZA OPRAVLJENO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 

• opravljene ure praktičnega izobraževanja, 

• projektna naloga (opravljena in ocenjena) in izdelek, 

• seminarska naloga (opravljena in ocenjena), 

• oddan dnevnik o praktičnem delu, 

• oddano poročilo mentorja s podpisom in žigom, 

• zagovor PRI (predstavitev svojega izdelka, potek PRI). 
Končno oceno poda predavatelj - organizator PRI na osnovi ocen mentorja, ocenjene seminarske 
naloge, ocenjene projektne naloge in zagovora PRI.  
Izpitni zagovori za praktično izobraževanje so se izvedli  v drugi polovic avgusta in v prvi polovici 
septembra. 
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2.8.4 Izvajanje praktičnega izobraževanja – štud. program Oblikovanje materialov 2. letnik 

 
Za praktično izobraževanje je predvidenih 400 ur: 

➢ 19. 4. -  24. 4. 2021 projektni teden – v delavnicah na šoli (50 ur) 
➢ 13. 5. –  2. 7. 2021  v podjetjih (350 ur) 

 
Praktično izobraževanje se lahko izvaja v podjetju ali delavnici za oblikovanje in obdelavo lesa, 
oblikovanje pohištva ali oblikovalskem studiu, v razvojnih oddelkih lesnih podjetij, restavratorskih 
delavnicah… ter lahko kot mentorja študentom zagotovi arhitekta oz. oblikovalca.  
Študenti pričnejo v času praktičnega izobraževanja z izdelavo diplomskega projekta (praktični del 
diplomskega dela). V podjetju ali delavnici študentovo delo spremlja mentor z najmanj VI.  stopnjo 
strokovne izobrazbe in ustreznim številom let delovnih izkušenj.  
Temo diplomskega projekta izbirajo študenti v dogovoru s predavatelji oblikovalskih predmetov.  
Diplomski projekt je izdelek s pripadajočo dokumentacijo (portfolijo). 
Pred odhodom na PRI si študenti na šoli pridobijo mentorja diplomskega projekta in s tem tudi 
diplomskega dela. Mentor PRI v podjetju ali delavnici je somentor pri diplomskem projektu (če se 
projekt navezuje na podjetje). Mentor in somentor sodelujeta in usmerjata nastajanje diplomskega 
projekta.  
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV: 

• med študijskim letom si glede na osebni interes oz. interes delodajalca izberejo temo, 

• na šoli pridobijo mentorja, v podjetju lahko somentorja (mentor PRI), 

• študenti morajo do petka, 21.5.2021 pripraviti ustrezno dispozicijo in obrazec DIP1 (oboje 
mora biti predhodno usklajeno z mentorjem in oblikovano v skladu s Priročnikom o izdelavi 
diplomskega dela in seminarskih nalog). Do 1. junija 2021 mentor ustrezno podpisan obrazec 
DIP1 in dispozicijo  posreduje v referat za študijske zadeve. 

• med PRI pridobivajo ideje, informacije,  gradivo, pripravljajo idejne skice in rešitve…. , ki jih 
bodo uporabili pri izdelavi diplomskega dela.  

 
ZAHTEVE ZA OPRAVLJENO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE:  

• opravljene ure praktičnega izobraževanja, 

• potrjena dispozicija za diplomsko delo, 

• oddan dnevnik o praktičnem delu, 

• oddano poročilo mentorja s podpisom in žigom, 

• predstavitev študentovega opravljenega dela, ki se navezuje na diplomski projekt (zapiski, 
skice, načrti, razni dokumenti,  …) – na zagovoru praktičnega izobraževanja. 

 
Izpitni zagovori za praktično izobraževanje so se izvedli  v drugi polovic avgusta in v prvi polovici 
septembra. 
 

2.9 IZVAJANJE PROJEKTNEGA TEDNA 

 

V študijskem letu 2020/21 smo nadaljevali z uspešno zgodbo »projektnega tedna«, kjer študenti 
ustvarjajo in izdelujejo svoje izdelke v šolskih delavnicah. Po izjemno dobrih izkušnjah v preteklih letih 
smo tudi v tem študijskem letu nadaljevali z izvedbo projektnega tedna.  

»Projektni teden« smo zasnovali kot del izobraževalnega procesa, ki ga izvajamo za študente obeh 

študijskih programov in obeh letnikov. Projektni teden smo vpeljali v študijskem letu 2016/17 najprej 

za študente 1. letnika oblikovanje materialov, v kasnejših letih pa postopoma uvajali projektni teden 

še v 2. letnik oblikovanja in nato še v program Lesarstva. Namem uvedbe projektnega tedna je bil, da 
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študentom omogočimo, da svoje ideje in zamisli realizirajo in njihove izdelke tudi izdelajo v naših 

delavnicah.  

»Projektni teden« smo tako zgolj poimenovali, dejansko pa vključuje več aktivnosti, ki trajajo več 

mesecev. Že s pričetkom študijskega leta študenti pod mentorstvom predavateljev oblikujejo ideje in 

zamisli za izdelavo izdelka. Temo izdelka izberemo vsako leto posebej. V preteklih letih so npr. teme 

izdelkov za študente v programu oblikovanje bile: lesene obleke, lesene torbice, didaktične igrače… 

Študenti v programu lesarstvo večinoma oblikujejo in ustvarjajo manjše ali večje lesene pohištvene in 

uporabne izdelke. Študenti pripravijo načrte, skice in izberejo materiale, iz katerih bodo ustvarjali. Nato 

izdelke izdelajo v delavnicah pod vodstvom mentorjev. Po končani izdelavi izdelkov študenti svoje 

izdelke tudi fotografirajo v našem »foto kotičku« v ateljeju. Tako dobimo kvalitetne fotografije 

izdelkov, ki jih nato lahko uporabimo kot promocijski material pri brošurah, objavah na spletni strani, 

FB in Instagramu. Hkrati pa najbolj perspektivne izdelke vsako leto vključujemo tudi na odmevno 

razstavo Čar lesa v Ljubljani, sejme po Sloveniji, konference v tujinah, ter na tak način tudi izvajamo 

promocijo izdelkov študentov kot tudi promocijo naše Višje strokovne šole in študijskih programov 

Lesarstvo in Oblikovanje materialov. 

Celotne aktivnosti projektnega tedna se izvajajo v sklopu medpredmetnega povezovanja večih 

predmetov, kar vidimo kot izrazito prednost pri izvajanju študijskega procesa. S tem načinom dela 

želimo ponuditi študentom realne izkušnje pri oblikovanju, izdelavi, promociji kot tudi pri prodaji 

izdelkov, torej takšne izkušnje kot jih bodo imeli v realnem delovnem okolju. 

• Projektni teden za 1. letnik študentov Oblikovanja materialov: študenti so na podlagi vnaprej 
pripravljenih idej, načrtov in projektne mape (izdelali pod mentorstvom mag. Cvetke Hojnik) v 
času 50 ur  v naših delavnicah izdelali svoje izdelke oz. projekte (pod vodstvom in mentorstvom 
dr. Martina Klinca in Igorja Hovnika). Tema izdelkov so bile »Lesene torbice« 

• Projektni teden za 2. letnik študentov v programu Oblikovanje materialov: študenti so na 
podlagi predlog idej sodelovali pri projektnem tednu z izdelavo izdelkov bivalnega pohištva 
(mentorja Dušan Boris Hren in dr. Martin Klinc).  

• Projektni teden za 1. letnik študentov v programu Lesarstvo  - pohištveni in uporabni izdelki   
(mentorji:Dušan Boris Hren, dr. Martin Klinc, Igor Hovnik). 

• Projektni teden za 2. letnik študentov v programu Lesartvo – pohištveni in uporabni izdelki ( 
mentorji: Dušan Boris Hren, dr. Martin Klinc, Igor Hovnik). 
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3 OPIS METOD SPREMLJANJA KAKOVOSTI 
 
Višja strokovna šola ima v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju kot organ Komisijo za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija skrbi za načrtovanje postopkov spremljanja in 
zagotavljanja kakovosti na šoli, ustrezno poročanje o ugotovitvah,  podaja ustrezne predloge izboljšav 
ter spremembe.  
Glavna naloga je sprotno spremljanje na področju kakovosti, priprava in izvajanje letnih anketiranj ter 
priprava samoevalvacijskih poročil.  
Višja strokovna šola pri tem skrbi za nenehno zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje  kakovosti 
študijskega procesa, upošteva evropske smernice in navodila za spremljanje kakovosti, nacionalno 
zakonodajo, zahteve za sistem vodenja kakovosti Višjih strokovnih šol in merila. V preteklem letu smo 
največ pozornosti namenili povečani promociji višješolskih študijskih programov z namenom 
povečanja števila vpisanih študentov. 
Na Višji strokovni šoli je v študijskem letu 2020/21 potekalo več metod spremljanja kakovosti. Z 

anketiranjem, intervjuji želimo doseči  nenehno izboljševanje študijskega procesa ter tako zagotoviti 

zadovoljstvo vseh zaposlenih, študentov, delodajalcev in drugih zainteresiranih skupin z njihovimi 

zahtevami in pričakovanji. 

Na anketne vprašalnike so odgovarjali strokovni delavci Višje strokovne šole ter študenti. 

Izvedene so bile naslednje metode spremljanja kakovosti: 

• ANKETA O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU, 

• ANKETA O IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH, 

• ANKETA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU, 

• ANKETA O ZADOVOLJSTVU STROKOVNIH DELAVCEV,    

• ANKETA ZA DIPLOMANTE   

• ANKETA O ŠTUDIJU PREKO SPLETA 
  
Kot že nekaj predhodnih let smo tudi v  štud. letu 2020/21 anketiranje za študente in 

predavatelje/strokovne delavce izvajali preko spletnega vprašalnika.  

V tem letu smo želeli anketiranje nadgraditi in ga izvesti preko vprašalnikov v aplikaciji MIcrosoft Office 

Forms. Tako smo kot prvi korak v tej smeri, anketiranje o izvedbi predmetov in izvajalcih izvedli na 

način, da smo študentom posredovali vprašalnike ob zaključku prvega in zaključku drugega semestra. 

Hkrati vidimo veliko prednost, da je s tem omogočeno, da študenti ankete preprosto izponijo na svojim 

mobilnih telefonih. 

V prvem anketnem vprašalniku smo zastavii vprašanja za tiste predmete, ki so se izvajali v posameznem 

semestru.  V vprašalnik za drugi semester smo vključili tudi vprašanja o šoli in študijskem procesu.  

To obliko smo izvedli kot prehodno obliko, ki jo bomo v naslednjem letu nadgradili z izvedbo 

vprašalnika za vsak posamezen predmet, na način, da bodo v anketiranje bolj vključeni tudi 

predavatelji, ki bodo s tem načinom tudi izvedli evalvacijo izvajanja svojega predmeta.  

Za diplomante višješolskega študija (lesarstvo in oblikovanje) smo anketiranje prav tako izvedli s 

vprašalniki preko aplikacije Microsoft Office Forms (za študijsko leto 2020 in študijsko leto 2021 

posebej). 

Glede na epidemiološko stanje smo izpeljali tudi anketo študiju preko spleta.  
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3.1 ANKETA O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU  

 
V anketiranju o šoli in študijskem procesu so sodelovali študenti obeh programov v obdobju maj- junij 
2021. Anketa je bila pripravljena v spletni obliki, v preteklem letu smo to anketo izvedli v skrajšani 
obliki, in je bila pridružena anketi o izvedbi predmetov.  
 
Študenti so na pripravljena vprašanja odgovarjali s petstopenjsko lestvico:  
 

 LES1 OBL1 LES2 OBL2 

Ažurnost in natančnost informacij o študiju ter o spremembah. 4,00 3,75 3,64 * 

Ustreznost in opremljenost prostorov za predavanja, vaje in 
drugih oblik dela. 

4,15 3,5 3,91 * 

Ustreznost urnika za predavanja, vaje in druge oblike dela. 3,77 4 3,36 * 

Obseg in dostopnost literature v knjižnici. 4,00 3,5 3,73 * 

Pomoč osebja v knjižnici. 4,15 3,75 4,18 * 

Uradne ure knjižnice. 4,00 3,75 4,00 * 

Delo in pomoč osebja v referatu. 4,54 4 4,18 * 

Uradne ure referata. 4,38 3,75 4,09 * 

Ustreznost informacij o mednarodnih izmenjavah - Erasmus 
projekti. 

3,92 
 

3,5 4,00 * 

Organizacija in spremljanje praktičnega izobraževanja s strani 
šole. 

4,15 3,75 3,45 * 

Ustreznost in preglednost spletne strani šole. 4,00 3,25 3,55 * 

Ustreznost in organizacija študija preko spleta (v času pandemije). 4,15 3,75 3,91 * 

Kako je dosedanji študij izpolnil vaša pričakovanja? 4,15 3,75 3,64 * 

Kako ste v celoti zadovoljnji z Višjo šolo in študijskim procesom? 4,15 4 3,73 * 

Število vrnjenih vprašalnikov 13 4 11 2 
.* opomba: ocen zaradi nizkega števila vrnjenih vprašalnikov nismo upoštevali 
 

Iz rezultatov je razvidno, da smo imeli problem s številom vrnjenih vprašalnikov, predvsem je bil 
problem, da je izobraževanje potekalo na daljavo, ter vsled tega, ni bilo dovolj priložnosti, da bi 
študente tudi osebno večkrat pozvali k izpolnjevanju vprašalnikov. Kljub večkratnih pozivom 
študentom preko elektronske pošte, da izpolnijo vprašalnike, je bil odziv študentov slab. Še posebej za 
študente 2. letnika v programu Oblikovanje materialov, kjer zaradi nizkega števila vrnjenih vprašalnikov 
ocen nismo upoštevali.  
Tudi slabšo oceno o zadovoljstvu študentov pripisujemo epidemiološki situacijii, saj je bilo celotno 
študijsko leto podrejeno epidemiološkim ukrepom, novemu načinu študija in življenja ter bi bile ocene 
v realnem razmerah pravgotovo drugačne. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da so študenti 2. 
letnika pravzaprav obe študijski leti (torej njihov 1. in 2. letnik) preživeli v duhu študija dela na daljavo 
in epidemioloških ukrepov. Temu pripisujemo tudi slabše ocene in slab odziv študentov.  
 
 

3.2 ANKETA O IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH 

Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih je bila izvedena preko spletnega vprašalnika v obdobju od 
decembra 2020 do avgusta 2021 (glede na razpored posameznih predmetov v semestru). Z ocenami 
za posamezen predmet in pisnimi odgovori (ter mnenja in predlogi) so bili seznanjeni nosilci 
posameznih predmetov ter ravnatelj. V spodnji tabeli podajamo oceno zadovoljstva študentov. Pri 
nekaj predmetih ocen študentov o izvajanju predmeta zaradi slabe odzivnosti študentov (prenizkega 
števila oddanih vprašalnikov) nismo upoštevali.  
Ocene o izvedbi predmeta in izvajanju s strani posameznih predavateljev ocenjujemo kot zelo 
zadovoljive (večina ocen je višjih od ocene 4).  
Moramo upoštevati, da so bile razmere v tem študijskem letu zaradi epidemije popolnoma 
spremenjene in je zato izobraževalni proces tudi potekal popolnoma drugače kot v običajnem 
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izobraževanju. Poleg izvedbe predavanj na daljavo se je pokazal tudi problem izvajanja laboratorijskih 
vaj, predvsem tam, kjer se običajno izvajajo v delavnicah. (tu so kot posledica tudi slabše ocene). 
Problem se je pokazal tudi pri predmetih, kjer se izvajajo vaje na računalniški opremi in s programi 
vezanimi na uporabo licenc, kar pomeni, da so bili ti računalniški programi dosegljivi na šolskih 
račualnikih (kar je bilo seveda v času epidemije onemogočeno). Predavatelji so probleme reševali z 
uporabo drugih prostokodnih programov, vendar je tukaj kljub temu prišlo do omejenega dostopa in 
do drugačnega pristopa s strani študentov. Slabše ocene pri oblikovanju materialov 2. letnika so ravno 
posledica omenjenega problema računalniških programov in opravljanja vaj. (spodnja preglednica). 
 

 
(opomba: zaradi nizkega števila vrnjenih vprašalnikov nekaterih ocen nismo upoštevali – oznaka N 

 

3.3 ANKETA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 

Anketa je bila izvedena pri rednih in izrednih študentih v programu Lesarstvo in Oblikovanje materialov 

v mesecu avgustu oz. septembru 2021, po končanem opravljanju praktičnega izobraževanja.  

Ocene glede izvajanja praktičnega izobraževanja ocenjujemo kot zelo zadovoljive.  

Slabše je ocenjeno zadovoljstvo z izvajanjem projektnega tedna v šolskih delavnicah, vezano predvsem 

na prostorsko in časovno razporeditev ter posledično razpoložljivost strojne opreme. Predloge in 

mnenja študentov bomo temeljito proučili ter upoštevali pri načrtovanju in izvedbi projektnega tedna 

v naslednjem študijskem letu. 

 

 

3.4 ANKETA O ZADOVOLJSTVU STROKOVNIH DELAVCEV 

Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev je bila izvedena v obdobju junij – september 2021 preko 

spletnega vprašalnika v aplikaciji Microsoft Office Teams.  

Vprašanja so bila razdeljena po posameznih vsebinskih sklopih: 

▪ Kaj menite o organizaciji dela in delovnih pogojih?  

▪ Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? 

▪ Kaj menite o plačilu in nagrajevanju? 

▪ Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? 

ANKETE O IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH V ŠTUD. LETU 2020/21

predmeti št. odg 1.sem št. odg. 2. sem

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 POVP.

Lesarstvo 1. letnik 4,57 4,14 4,5 4,43 4,85 4,69 4,31 4,23 4,38 4,46 4,46 14 13

Lesarstvo 2. letnik 4,07 4,57 4,07 4,57 4,45 4,27 4,00 4,55 4,32 14 11

Oblikovanje 1. letnik 4,67 4,33 4,33 4,33 4,00 4,50 4,75 4,75 3,5     4,5 3,75 3,75 4,26 6 4

Oblikovanje 2. letnik 3,8 2,75 4,5 3,88 N N N N N N N 8 2

ANKETA O IZVAJANJU PRI ZA ŠTUD. LETO 2020/21 LES1 LES2 OBLIK1 OBLIK2

Kako ste bili zadovoljni z organizacijo praktičnega izobraževanja s strani šole (dogovori, pomoč 

organizatorja PRI)? 4,22 4,63 4,33 4,75

Ali ste pred prihodom v podjetje imeli dovolj znanja za uspešno opravljanje praktičnega 

izobraževanja? 4,11 4,5 4,67 4,38

Kako ste bili zadovoljni z izvajanjem praktičnega izobraževanja v podjetju? (odnosi, ustreznost 

strokovnih del, ki ste jih opravljali, ste pridobili ustrezne delovne izkušnje) 4,44 7,75 5 4,63

Kako ocenjujete izvajanje projektnega tedna v šoli? 3,67 4,63 3,33 3,13



 

                  Višja strokovna šola  - Lesarska šola Maribor                                       Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2020/21 

 

23 

 

▪ Kako ste bili zadovoljni z odzivom študentom med delom na daljavo.  

 

Strokovni delavci  so odgovarjali na vprašanja  z ocenjevalno lestvico:1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne 

strinjam, 3 - delno se strinjam, 4 -precej se strinjam, 5-popolnoma se strinjam.  

Ocene kot rezultat anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih smatramo kot zelo zadovoljive, saj je večina 

ocen višja od 4.  

Kot izjemno dobro ocenjujemo kot že vrsto let delo referata (4,9), sodelovanje z vodstvom (4,9). 

sodelovanje s knjižnico (4,52).  Slabše je ocenjeno pogostnost sestankov in zadovoljstvo glede plačila.  

 

3.5 ANKETE ZA DIPLOMANTE 

Z diplomanti smo izvedli tudi anketiranje po  zaključenem zagovoru diplomskih nalog. S pričetkom 
novega študijskega leta 2020/21 smo tudi ankete za diplomante izvajali v spletni obliki. Poskusno smo 
spletne ankete za diplomante uvedli že pri zadnjem zagovoru diplomskih nalog v mesecu septembru 
2020 preko orodja Microsoft office 365 – Forms, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno in  smo s to obliko 
anketiranja nadaljevali v celotnem študijskem letu 2020/21. Je enostavno in ga študenti v celoti lahko 
opravijo preko mobilnih telefonov.  

Iz ankete za diplomante lesarstva je razvidno, da je 80% diplomantov v času zagovora diplomske 
naloge zaposlenih oz. ima dogovorjeno zaposlitev. Zadovoljstvo s študijem ocenjujejo s oceno 4.4. 
 

2020/2021 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev

Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo (tudi v času Covid 19) 4,24

Organizacia študija v času Covid 19 je bila ustrezna. 4

Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela so bile ustrezno razporejene. 4,24

Prostori za predavanja, vaje ter oprema in tehnični pripomočki so bili ustrezni. 4,29

Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta ustrezna. 4,1

Informacije in obveščanje o delovnem procesu je bilo ažurno in natančno. 4,29

Pogostnost sestankov, razgovorov, predavateljskih zborov, strokovnih aktivov je ustrezna. 3,62

Informacije in pomoč pri delu preko spleta (delo na daljavo) so bile ustrezne. 4,14

Sodelovanje s knjižničarko je ustrezno. 4,52

Sodelovanje z referentko je ustrezno. 4,9

Sodelovanje s tehničnim osebjem je ustrezno. 4,14

Sodelovanje z računovodstvom je ustrezno. 4,52

Sodelovanje z vodstvom je ustrezno. 4,9

V okviru strokovnega aktiva dobro sodelujemo. 4

Med strokovnimi delavci vladajo dobri medosebni odnosi. 4,48

Redno dobivam povratne informacije o uspešnosti in dogajanju na Višji šoli 4,24

Delo na višji šoli je izpolnilo moja pričakovanja. 4,38

Imam dobre možnosti za vključevanje v projekte na šoli. 4,43

Imam dobre možnosti za vključevanje v mednarodno sodelovanje (Erasmus, konference). 4,57

S plačilom sem zadovoljen/a. 3,67

Plačilo je sorazmerno vloženemu delu in trudu. 3,38

Kako ste bili zadovoljni z odzivom študentov med delom na daljavo? 3,81

število oddanih vprašalnikov 21
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Iz ankete za diplomante oblikovanja materialov je razvidno, da je 60% diplomantov v času zagovora 
diplomske naloge zaposlenih, ima dogovorjeno zaposlitev oz. so vpisani v nadaljnji študij. Splošna 
ocena zadovoljstva s študijem je 4,6. 
 
Iz podanih odgovorov na ankete ocenjujemo zaposljivost diplomantov kot zelo uspešno, še posebej v 
programu Lesarstvo, kjer je visoka zaposljivost diplomantov že stalnica, saj se po propadu večjih lesnih 
podjetih večina diplomantov zaposluje v manjših lesnih podjetjih oz. mizarstvih, ki pa trenutno 
predstavljajo osnovo lesne industrije v Sloveniji in je povpraševanje po kadrih oz. inženirjih lesarstva 
zelo visoko. Poleg tega se precej naših diplomantov zaposluje tudi v sosednji Avstriji, kar je za 
diplomante zaradi bližine meje in višjih finančnih vzpodbud zelo zanimivo. 
 

3.6 ANKETA ZA ŠTUDENTE O ŠTUDIJU PREKO SPLETA 

 
Zaradi epidemiološke situacije smo v pričetku štud. leta 2021/22, ko se je izkazalo, da bo morda delo 

na dajavo trajalo dalj časa, opravili še anketiranje v zvezi z zadovoljstvom študentov z izvajanjem 

pedagoškega procesa preko spleta pri posameznih predmetih. S tem smo pridobili informacije, kako 

poteka izobraževalno delo. Večinoma so bili študenti zadovoljni z izvajanjem, v podanih mnenjih pa 

tudi študenti sami izražajo mnenje, da je bilo v danih epidemioloških razmerah praktično nemogoče 

določene sklope ali predmete izvesti v drugi obliki in da se zavedajo, da je epidemiološka situacija 

povsem spremenila načrtovani in planirani izobraževalni proces.  
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4 OCENA STANJA PO PODROČJIH 

4.1 VPETOST V OKOLJE 

 

4.1.1 Poslanstvo Višje strokovne šole 

 
Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Lesarske šole Maribor, v okviru katerega si 

mladi in odrasli udeleženci izobraževanja pridobivajo znanja s področja obdelave (predelave), 

oblikovanja lesa in pohištva ter lesne gradnje na vseh stopnjah in v vseh poklicih branže – od gozdarja, 

obdelovalca lesa, mizarja, lesarskega tehnika, do inženirja lesarstva in inženirja oblikovanja.  

Poslanstvo višje strokovne šole v tem okviru je usposabljati visoko specializirane izvajalce na področju 

lesarstva in oblikovanja pohištva in drugih materialov, praktično in podjetniško orientirane inženirje, 

usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje  poslovnih procesov v manjših podjetjih ali obratih 

večjih poslovnih sistemov. Te cilje šola lahko dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji 

in organizacijami iz gospodarstva v branži ter regijskimi in državnimi strokovnimi in vladnimi 

inštitucijami, združenji in zbornicami. Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest 

o pomenu aplikativnih znanj pri delodajalcih v branži, tako na regijskem kot državnem nivoju in 

spodbujati samozaposlovanje diplomantov ter promovirati njihovo zaposljivost. Pri izobraževalni 

dejavnosti (programih) višje šole se povezujejo različna strokovna področja, kot so področje 

tehnologije, predelave in obdelave lesa in drugih materialov, konstrukcij in načrtovanja, likovnega 

snovanja, oblikovanja in estetike, ekonomsko-poslovnih, okoljskih in organizacijskih ved ter učenja 

tujih jezikov, saj želi šola zagotavljati kakovostno in uporabno znanje. To pa lahko doseže s kakovostnim 

izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem in prilagajanjem mednarodnim 

standardom ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti in predavatelji, ki bodo znanje pridobivali / 

posredovali ob pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, 

interdisciplinarnim medpredmetnim povezovanjem in z aktivnim sodelovanjem študentov v 

izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na praktičnem izobraževanju. 

Na osnovi strokovnih dosežkov višješolskih predavateljev in sodelavcev ob vključevanju ustreznih 

strokovnih spoznanj in predvsem z upoštevanjem potreb gospodarstva, šola svoje izobraževalne 

programe ves čas razvija in skozi izbirne module prilagaja razvoju stroke in dejanskim potrebam trga 

dela. Pri izvajanju vseh programov pa se upošteva tudi koncept vseživljenjskega učenja. 

Predavatelji in sodelavci šole utrjujejo visoko strokovno usposobljeno skupnost ustvarjalnih in 

strokovno neodvisnih ljudi, ki sodelujejo z različnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na 

nacionalni in mednarodni ravni. V Sloveniji se šola povezuje z regijskim in nacionalnim gospodarstvom 

in z drugimi nosilci razvoja stroke in regijskega okolja. Hkrati pa so strokovnjaki iz regije in Slovenije ter 

tujine dobrodošli sodelavci in pobudniki pri izvajanju izobraževalnega programa in projektov. Zato se 

šola povezuje tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru, in sicer z višješolskim in 

visokošolskimi zavodi s primerljivimi programi, da bi soustvarila pogoje za izmenjavo znanja, učiteljev 

in študentov ter pospeševanje mobilnosti ter priznavanja pridobljenih znanj za nadaljevanje študija 

diplomantov v okviru vseživljenjskega učenja. 

Upoštevajoč navedene smernice delovanja, je poslanstvo šole v povzetem smislu usmerjeno na 

naslednje dejavnike: 
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• zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja visoko usposobljenih izvajalcev in  
srednjega nivoja vodstvenega kadra s področja lesarstva in oblikovanja, v vseh strukturah             
gospodarstva branže; 

• dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in v širšem okolju; 

• razvoj stroke in spodbujanje aplikativnih raziskav; 

• spodbujanje vseživljenjskega učenja v stroki in regiji, državi ter mednarodno; 

• negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole. 

 

4.1.2 Vizija in strateški načrt Višje strokovne šole 

 

Vizija šole 

Vizija šole je postati ena izmed najbolj kakovostnih evropskih šol na področju aplikativnega kratkega 

visokošolskega strokovnega izobraževanja (SCHE) za področje pridobivanja in predelave lesa, 

proizvodnje in oblikovanja pohištva, umetniškega oblikovanja materialov, gradnje z lesom in rabo 

primarnih virov energije, ter imeti prepoznavno, pomembno in aktivno vlogo pri promociji 

vseživljenjskega učenja na tem področju v regiji, državi in širšem mednarodnem okolju.  

Strateški načrt 

Strateški cilji Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor vključujejo razvoj šole v institucijo, ki bo 

razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter tvorno sodelovala s 

širšim okoljem, in sicer v naslednjem smislu:  

• Svojo kulturo in klimo majhne, prijazne in fleksibilne izobraževalne inštitucije, usmerjene v 
študenta in okolje, v katerem deluje, želimo razvijati kot specifično prednost.  

• V tem smislu bomo razvijali avtonomnost in lastne pristope za sodelovanje, tako z bazo na 
srednji šoli v zavodu kot tudi navzven.  

• Posebne aktivnosti bomo namenjali razpoznavnosti kvalitete naših diplomantov pri 
zaposlovanju. 

• Pospeševanju in povečevanju deleža končanega študija ter  

• Razvoju novih aktualnih izobraževalnih modulov in programov v regiji in na nacionalnem 
nivoju. 

• Razvoju skupnih mednarodno priznanih programov oz. modulov. 
 

Za uresničitev strateškega načrta so predvidene naslednje aktivnosti: 

• enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski visokošolski prostor – spodbujanje 
aktivne Erasmus mobilnosti študentov, učiteljev, zaposlenih in  partnerjev v podjetjih; 

• zagotavljanje kakovostnih materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje šole; 

• zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvedbo rednega in izrednega študija; 

• promocija znanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja v gospodarstvu v 
stroki; 

• aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb in razvoju novih 
poklicnih standardov; 

• posodabljanje obstoječega višješolskega strokovnega programa, razvoj novih modulov, 
izbirnih vsebin, specialističnih modulov. 
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4.1.3 Promocija Višje strokovne šole 

 
Tako kot že v predhodnih letih smo kot prednostno nalogo za delovanje Višje strokovne šole tudi v letu 

2020/21 postavili večjo promocijo Višje strokovne šole in vzpostavitev novih promocijskih aktivnosti z 

namenom povečanja prepoznavnosti višješolskih programov, povečanje prepoznavnosti Lesarske šole 

kot zavoda ter posledično povečanja vpisa tako študentov kot dijakov v višješolska in srednješolske 

programe. V obeh preteklih študijskih letih 2019/20 in 2020/21 smo na področju promocije občutili 

precejšen problem zaradi epidemije Covid 19, predvsem pri fizičnih predstavitvah naših višješolskih 

programov, ki jih v fizični obliki v tem letu ni bilo možno izvajati. V študijskem letu 2020/21 je bila 

prekinjena kakršnakoli promocija v fizični obliki, in tudi informativni dnevi so bili izvedeni v virtualni 

obliki.  

Promocijo smo glede na dane možnosti izvajali na več nivojih:  

- pripravo in objavo člankov v strokovnih in dnevnih časopisih;  

- promocijo na lokalnih in nacionalnih televizijskih ter radijskih programih (vendar v zmanjšanem 

obsegu), 

- v skladu z epidemiološkimi ukrepi smo se predstavili z izdelki naših študentov le  na razstavi 

Čar lesa ter sejmu Mos v Celju. Vse druge sejemske in prireditvene dejavnosti so zaradi Covida 

19 odpadle, 

- sodelovanje na študentski konferenci v Litvi (ki je zaradi epidemije potekala online), 

- priprava in izdaja publikacij (zgibanke, plakati…);  

- izdaja Zbornika Višje strokovne šole (december 2021), 

- priprava informativnih dnevov v spletni obliki, 

- spletna predstavitev študijskih programov, 

- dopisi srednjim šolam in gimnazijam s prloženim promocijskim materialom in povabilom na 
spletno predstavitev študijskih programom (pizvedli smo dodatno poleg informativnih 
dnevov), 

- sodelovanje z medijskimi, radijskimi hišami ter tiskanimi mediji; 
- objave  oglasov,  
- promocija preko družbenih omrežij (FB, instagram, tiktok ) 
 

S promocijo naših višješolskih strokovnih programov Lesarstvo in Oblikovanje materialov poudarjamo 

posebnosti in prednosti izobraževanja za poklic praktično-aplikativno usposobljenega inženirja 

lesarstva in inženirja oblikovanja ter v strokovni in širši javnosti želimo ustvariti razpoznavnost naše 

višje šole in zavoda kot inštitucije ter promotorja strokovnega znanja in razvoja v regiji in državi, 

predvsem pa kot promotorja večje in preudarnejše rabe lesa. (podrobnejši pregled promocijskih 

aktivnosti v poglavju 4.1.8) 

4.1.4 Sodelovanje  in vpetost v  okolje 

 
Višja strokovna šola se je v preteklem študijskem letu 2020/21  vključevala s svojim udejstvovanjem v 

ožje in širše okolje  z obema višješolskima programoma.  Vključevanje je potekalo v smislu sodelovanja 

z  gospodarstvom in obrtnimi ter gospodarskimi zbornicami, sodelovanja s podjetji, sodelovanja  v 

projektih, diplomskih nalogah. Vendar je bilo to sodelovanje zaradi epidemije okrnjeno, še predvsem 

kar se tiče promocij na sejmih, prav tako v preteklem študijskem letu ni bilo možnosti za oglede in 

ekskurzije v podjetja.  
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4.1.5 Podelitev diplom 

 
Vsakoletno slovesno podelitev diplom, ki jo sicer običajno izvedemo v mesecu januarju, smo zaradi 
epidemiološkega stanja izvedli v mesecu juniju 2021. 
23. junija 2021 mo podelili diplome kar 20 diplomantom, ki so v letu 2020 uspešno zaključili študij na 
naši Višji strokovni šoli in tako pridobili naziv inženir lesarstva oz. inženir oblikovanja.  
 
Svečanosti so se poleg vodstva in predavateljev šole in zavoda udeležili tudi vabljeni gost g. Danilo 
Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo ter svojci diplomantov. 
 
Diplomanti so tradicionalno prejeli diplomantski prstan. 
Prireditev je vodila študentka Michelle Vrbanić, kulturno glasbeni program pa je s čudovito glasbo s 
citrami izvedla Barbara Kobula, diplomantka v programu Lesarstvo.   
 
 

4.1.6 Diplomska dela in potrjene dispozicije 

 

V letu 2020 je uspešno diplomiralo 20 diplomantov. 
 
DIPLOMSKA DELA DIPLOMANTOV V LETU 2020 
 

ZAP. ŠT. PRIIMEK IN IME NASLOV DIPLOMSKEGA DELA 

1. Korez Mitja Snovanje in izdelava lebdeče postelje 

2. Pozderec David Izdelava  in montaža dnevnega regala v mansardnem stanovanju 

3. Jud Matej Izdelava lesenega okvirja za treking kolo 

4. Lazar Kiti Snovanje in izdelava po širini raztegljive omare 

5. Razboršek Denis Snovanje in izdelava klubske mizice "snežinka" 

6. Herič Katja Izdelava rokovnika z lesenimi platnicami 

7. Koller David Snovanje in izdelava klubske mize "funky table" 

8. Lebar Luka Snovanje in izdelava gugalnega stola defqon.1 

9. Mesarič Jan Izboljšave serijske proizvodnje v podjetju Murales d.d. 

10. Gobar Mihael 
Komuniciranje in analiza prodajnega osebja v podjetju Lesnina XXXL, 
trgovina s pohištvom in vplivi na nakupne odločitve 

11. Horvat Patrik Snovanje in izdelava večnamenske nočne omarice "horpa" 

12. Ploj Klemen 
Snovanje in izdelava nakladalne sestavljive omare v podjetju Pohištvo Apače 
d.o.o. 

13. Reisman Alen Snovanje in izdelava inkrustrirane klubske mize 



 

                  Višja strokovna šola  - Lesarska šola Maribor                                       Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2020/21 

 

29 

 

14. Fluher Gregor Snovanje in izdelava visečega lesenega počivalnika 

15. Jezeršek Jernej Posodobitev sušenja lesa v podjetju Mizarstvo Jezeršek 

16. Mravljak Klemen Snovanje in izdelava mizice iz vinogradniških sodov  

17. Vidmar Žan Snovanje in izdelava prilagodljive klopi "čebelica" 

18. Bunderla Tina Snovanje in izdelava nakita vkomponiranega v korzet 

19. Kuzman Žan Izdelava in umestitev lesene vadbene naprave v naravno okolje 

20. Stöger Matej Snovanje in izdelava sup vesla 

 
 
V študijskem letu 2020/21 je bilo potrjenih 66 tem diplomskih del, 57 za redni ter 9 za izredni študij. 

POTRJENE TEME DIPLOMSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21  

 
AVTOR  

 
NASLOV DIPLOMSKEGA DELA 

 
MENTOR 

 
SOMENTOR 

 
OPOMBE 

TOMI 
SLANA  

Snovanje in izdelava zložljive ter prenosljive 
šahovske  mize s stoloma 

dr. MARTIN 
KLINC 

 O 
REDNI  

JAKA 
ČEBULJ  

Pripomoček za robno stiskanje VLADIMIR 
STEGNE 

 L 
REDNI  

YURII 
KOTELEVSKYI  

Izdelava letalskega lesenega krila v merilu 1:1 MIROSLAV 
NOVAK 

ALEN 
ROŽANC 

L 
IZREDNI  

JURE 
ŠKRINJAR  

Snovanje in izdelava zložljive klubske mizice »Iva« DUŠAN 
HREN 

 L 
IZREDNI  

BARBARA 
KOBULA  

Snovanje in izdelava »zmajskega« stola DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

ROK 
CIGLAR  

Izboljšava stola »rado« v podjetju Cresles, Črešnar 
Aleš s. p. 

DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

ALENKA 
BRLOGAR  

Izdelava pozlate na ornamentiki rokokojske ure dr. MARTIN 
KLINC 

 O 
IZREDNI  

UROŠ 
KUMER  

Oblikovanje predloga lutke za maskoto lutkovnega 
gledališča v mariboru in njena izdelava 

VLASTA 
ČOBAL  
SEDMAK 

PRIMOŽ 
MIHEVC 

O 
REDNI  

ALJAŽ 
RAJTMAJER 

Izdelava imitacije želvovine na rokokojski uri dr. MARTIN 
KLINC 

 O 
REDNI 

NUŠA 
RIHTER  

Snovanje in izdelava učilnice na prostem VLASTA 
ČOBAL  
SEDMAK 

IGOR 
HOVNIK 

O 
IZREDNI  

DAVID 
KAVAŠ  

Snovanje in izdelava izdelkov za domačo 
telovadnico 

METODA 
VRANJEK 

 L 
REDNI  

ZHUYUN 
XI 

Oblikovanje lesene torbice CVETKA  
HOJNIK 

 O 
IZREDNI  

JURICA 
JEREŠIĆ  

Snovanje in izdelava garniture za mladinsko sobo in 
njena umestitev v prostor  

DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

PRIMOŽ 
MIKŠA  

Snovanje in izdelava lesene otroške hojice DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

SIMON 
TANŠEK  

Snovanje in izdelava klubske mizice in klopce Pacifik DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

MARTINA 
GUMILAR  

Snovanje in izdelava večnamenske mizice Blanco DUŠAN 
HREN 

 O 
REDNI  

ANDREJ 
OBLAK  

Vpliv CNC tehnologije na individualizacijo naročil v 
podjetju Jib design d.o.o. 

ZDENKA 
STEBLOVNIK 
ŽUPAN 

 L 
REDNI  
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SEBASTJAN 
ZORKO  

Oblikovanje otroškega poganjalca CVETKA 
HOJNIK 

IGOR 
HOVNIK 

O 
REDNI  

TIT 
BRLOGAR  

Samozadostni mali vikend SAMO 
STEBLOVNIK 

 O 
REDNI  

MAJA 
HIRŠ  

Mačka (abstraktna podoba) VLASTA ČOBAL 
SEDMAK 

 O 
REDNI  

NIKOLA 
UNKOVIČ  

Poslovni načrt Dewberry design d.o.o. mag. VANJA 
KAJZER 

 O 
REDNI  

MITJA 
BARANAŠIČ  

Primerjava rezbarskih tehnik in naprav pri obdelavi 
lesa 

FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI  

KRISTIJAN 
BOJ 
SOLATNIK  

Stabilnost pohištva s poudarkom na mizah FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI 

LUKA 
BORKO  

Tehnologija laserskega graviranja in rezanja MARJAN 
PRELOG 

 L 
REDNI  

MIHAEL 
DOBAJA  

Problematika uskladitve površinske obdelave 
dodanih novih delov ohišja orgel Koprske stolnice 

dr. MARTIN 
KLINC 

 L 
REDNI  

KRISTJAN 
FURMAN  

Snovanje in izdelava pozlačene bas kitare dr. MARTIN 
KLINC 

 L 
REDNI  

DENIS 
KNUPLEŽ  

Razvoj, namembnost in problematika dnevne sobe 
s primerom preureditve 

DUŠAN 
HREN 

 L 
IZREDNI  

SERGEJ 
KVAS  

Snovanje in izdelava previjalne omarice s pokrovom FRANC 
KORPIČ 

ANDREJAS 
KARDINAR 

L 
REDNI  

ŽAN 
MEZNARIČ  

CNC obdelava v podjetju Atrium – novi interieri 
d.o.o. 

MARJAN 
PRELOG 

 L 
REDNI  

UROŠ 
POLAJŽER  

Snovanje in izdelava pisalne mize »up ias21« DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

PRIMOŽ 
PRIGL  

Nastavitev CNC stroja MARJAN 
PRELOG 

MARKO 
TROP 

L 
IZREDNI 

JURE 
RIČNIK  

Izdelava pomične klopi s pomočjo kolesa 
narejenega v domači delavnici 

FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI  

JUŠ 
ROJS  

Načrtovanje projekta vzpostavitve rekreacijskega 
centra na Limbuškem nabrežju 

ZDENKA 
STEBLOVNIK 
ŽUPAN 

 L 
REDNI  

TIM 
ROŠKAR  

Snovanje in izdelava klubske mizice z diagonalno 
zastavljenimi nogami 

dr. MARTIN 
KLINC 

 L 
REDNI  

GAŠPER  
RUBIN  

Snovanje in izdelava šahovske mizice DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

FILIP 
SKUPNJAK  

Snovanje in izdelava mize in klopi za zunanjo teraso 
v podjetju B&S galanterija 

DUŠAN 
HREN 

 L 
IZREDNI  

ROK 
ŠEBJAN  

Snovanje in izdelava »garniture iz škatle« DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI 

BOŠTJAN 
UDOVČ  

Snovanje in izdelava unikatnega stojala za slušalke 
»kobra« 

DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

GAŠPER  
URAN  

Snovanje in izdelava pisalne mize z osvetlitvijo FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI  

JAN 
VEINGERL  

Snovanje in izdelava mizice - stolca »preplet« DUŠAN 
HREN 

 L 
REDNI  

NARSEJ 
JOŽE 
ZORENČ  

Snovanje montažnih večnadstropnih glamping hišk SAMO 
STEBLOVNIK 

 L 
REDNI 

NINO 
ŽALIG  

Snovanje in izdelava »pretrgane omare« in 
reševanje problema izdelave kotov 

FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI  

ŽAN 
MUHIČ  

3D rezkanje lesenih površin z CNC stroji Hypercut VLADIMIR 
STEGNE 

ALEKSANDER 
LEBEN 

L 
REDNI  

KRISTJAN 
BRATUŠA  

Snovanje in izdelava »Reverso« notranjih masivnih 
hrastovih vrat 

SAMO  
STEBLOVNIK 

 L 
REDNI  

ROK 
BEZJAK  

Snovanje in izdelava risarske torbice CVETKA 
HOJNIK 

 O 
REDNI  

TIMOTEJ 
BURLAK  

Izdelava klubske mizice »Korona« VLADIMIR 
STEGNE 

 O 
REDNI  

VESNA 
DETEČNIK  

Snovanje in izdelava omarice s plamenastimi 
letvami 

dr. MARTIN 
KLINC 

 O 
REDNI  
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LAURA 
FEHER  

Snovanje in izdelava regala »Poliisi« z marketiranim 
hrbtiščem 

dr. MARTIN 
KLINC 

IGOR 
HOVNIK 

O 
REDNI  

KIM 
HEBAR  

Razvoj lesenega blaga in njegova uporaba v 
tapiseriji 

CVETKA 
HOJNIK 

 O 
REDNI 

AMADEJ 
KOMAR  

Snovanje in izdelava korita s kintsugi tehniko dr. MARTIN 
KLINC 

IGOR 
HOVNIK 

O 
IZREDNI  

NEŽKA 
PIKO  

Snovanje in izdelava lesene slikanice z različnimi 
krasilnimi tehnikami 

dr. MARTIN 
KLINC 

IGOR 
HOVNIK 

O 
REDNI  

NINA  
POLANEC  

Konserviranje in restavriranje secesijske omare dr. MARTIN 
KLINC 

 
 

O 
REDNI  

SARA 
SPORN  

Leseni booklet šolske gozdne učne poti CVETKA 
HOJNIK 

 O 
REDNI 

URŠKA 
ŠVAB  

Replikacija zvezde noči Vincenta Van Gogha na 
predalniku 

CVETKA 
HOJNIK 

 O 
REDNI  

BINE  
VENE  

Izdelava risalne mize glede na ergonomijo 
posameznika 

METODA 
VRANJEK 

MIHA 
PAJENK 

O 
REDNI 

ANA 
VIHER  

Konserviranje in restavriranje nočne omarice dr. MARTIN 
KLINC 

 O 
REDNI  

MAJA 
VODOPIVC  

Snovanje in izdelava stola »Eker« DUŠAN 
HREN 

IGOR 
HOVNIK 

O 
REDNI  

MICHELLE 
VRBANIĆ  

Kolekcija lučk »Woopsy« dr. MARTIN 
KLINC 

MATIJA 
RIŽNER 

O 
REDNI  

JAKA 
BOJANIČ  

Snovanje stola s poudarkom na naklon sedenja FRANC 
KORPIČ 

 L 
REDNI  

MARJAN 
LIPOVŠEK  

Obnova jazz kitare ZDENKA 
STEBLOVNIK 
ŽUPAN 

PETER 
JERAJ 

L 
REDNI  

TILEN 
TOPLAK  

Poslovni načrt za razvoj in proizvodnjo lesenih 
servirno -rezalnih desk 

ZDENKA 
STEBLOVNIK 
ŽUPAN 

 L 
REDNI  

UROŠ 
KOSI  

Izdelava finske savne ANDREJA PESERL  L 
REDNI  

Matej 
Lovrec  

Voden proces izdelave klubske mizice Dr. Martin 
Klinc 

IGOR 
HOVNIK 

L 
REDNI  

Blaž 
Vrbnjak  

Konserviranje in restavriranje dvoriščnih vrat na 
Koroški cesti 10 v Mariboru EŠD:15775 

Dr. Martin 
Klinc 

 L 
REDNI  

Miha 
Stopar  

Snovanje in izdelava klubske mizice »Kluka«   Dušan 
Hren 

 L 
REDNI  

Samo 
Mladič  

Multifunkcijska klubska mizica  Dr. Martin 
Klinc 

 O 
REDNI  

Legenda: 
L = avtor je študent programa Lesarstvo – prenovljeni  program  
(potrjenih 40 tem diplomskih del – 35 za redni in 5 za izredni študij), 
O = avtor je študent programa Oblikovanje materialov  
(potrjenih 26 tem diplomskih del – 22 za redni in 4 za izredni študij). 
 

4.1.7 Sodelovanje s podjetji in mentorji  

 
Višja strokovna šola sodeluje s podjetji ter mentorji v okviru spremljanja izvajanja praktičnega 

izobraževanja, s strokovnimi ekskurzijami, s predstavitvijo novosti posameznih podjetij ter s 

sodelovanjem preko projektov oz. diplomskih nalog v posameznih podjetjih. 

Organizatorji praktičnega izobraževanja stalno komunicirajo s podjetji oz. mentorji v podjetjih osebno, 

pa tudi preko elektronske pošte in telefona. S tem načinom dobimo takojšnje povratne informacije o 

uspešnosti in zadovoljstvu ob izvajanju praktičnega izobraževanja. V času praktičnega izobraževanja 

organizatorja praktičnega izobraževanja tudi obiščeta podjetja, v katerih študenti opravljajo prakso.  

Ob zaključku praktičnega izobraževanja mentorji v podjetjih oz. delavnicah podajo poročilo oz. mnenje 

o uspešnosti dela študenta, in hkrati tudi oceno njegovega dela, iniciativnosti, spretnosti ter 
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natančnosti  na različnih delovnih področjih, s katerimi se je v študent spoznal v času praktičnega 

izobraževanja v podjetju.  

V študijskem letu 2020/21 je bilo podpisanih skupno 76 pogodb s podjetji, od tega  48 pogodb s podjetji 

za študente v programu Lesarstvo, 28 pogodb s podjetji za študente v programu Oblikovanje 

materialov.  

Število podpisanih pogodb z gospodarstvom v štud.letu 2020/21 

Število podpisanih pogodb 1. letnik 2. letnik  skupaj 

Program Lesarstvo 21 27 48 

Program Oblik. materialov 13 15 28 

 

V mesecu maju 2021 je Sklad za razvoj kadrov in štipendije izdal razpis za sofinanciranje vzpodbud 

delodajalcem za opravljanje praktičnega dela študentov za študijsko leto 2020/21. Šola je obvestila in 

kontaktirala vse delodajalce, pri katerih so študenti opravljali praktično izobraževanje ter hkrati tudi 

pripravila in zbirala vso potrebno dokumentacijo s strani delodajalcev. Vloga je bila s strani šole 

uspešno vložena v juliju 2021. 

4.1.8 Delovanje na področju projektov in promocije  

V študijskem letu 2020/21  smo poleg rednega kakovostnega izvajanja pedagoških obveznosti izvajali 

več učnih, promocijskih projektov in projektov mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. 

UČNI PROJEKTI V LETU 2020/21 IZVAJALCI 

 
Usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred 
požarom z izpitom za vse študente (za program 
Lesarstvo in program Oblikovanje materialov) 
Oktober 2020 

 
Izvaja zunanje pooblaščeno podjetje 

 
Sodelovanje na razstavi Čar lesa v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, 
Sodelujejo študenti z lesenimi oblekami: 
Michelle Vrbanić, Ana Viher, Klemen Mravljak, Kevin  
Cerovec, Jan Hercog,  
mizica: Hana Katarina Vodopivec 
September, 2020 

Igor Hovnik, Miroslav Novak 

 
Sodelovanje na snemanju TV oddaje TV Ambienti, 
Ljubljana. 
Na snemanju sta sodelovali študentki Ana Viher in 
Michelle Vrbanić 
9. 9. 2020 

Igor Hovnik, Miroslav Novak 

 
Usposabljanje za varno delo in praktična podučitev za 
varno delo s stroji v delavnicah za študente 
Oktober 2020 

dr. Martin Klinc, Igor Hovnik 
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Razstava Čar lesa v Mariboru 
Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo 
Sodelovali smo z izdelki:  
lesene obleke: Michelle Vrbanič, Ana Viher,  Klemen 
Mravljak, Kevin  Cerovec, Jan Hercog 
stol: Tadej Ajlec 
dnevni regal: Matej Korez 
mizica: Hana Katarina Vodopivec 
Obleka: Nežka Piko, Urban Saletinger 
Oktober, 2020 

 
Miroslav Novak, Igor Hovnik,  

 
Predstavitev študentskega projekta Učilnica na 
prostem  
Sodelovanje na Slovenskem festivalu znanosti v 
virtualni obliki 
11. 11. 2020 

 
Igor Hovnik 

 
Sodelovanje na konferenci "Art, Design, Languages 
and Education: Innovations in Theory and Practice" 
Kauno Kolegija, Litva 
(virtualna konferenca) 
Na konferenci sta sodelovala Igor Hovnik s 
predstavitvijo projekta »Outodoor classroom« in 
študentka Tina Bunderla s  projektnim delom 
»Oblikovanje lesenega korzeta«. 
3. december 2020 

 
Igor Hovnik, študentka Tina Bunderla 

Projektni teden za študente 1. letnika Oblikovanje 
Datum: 22.2.-29.2.2021 

 
mentor Cvetka Hojnik,  
mentorja v delavnici dr. Martin Klinc, Igor 
Hovnik 

 
Projektni teden za študente 2. letnika Oblikovanje 
Datum: 10.5.-17.5.2021 

 
mentor Dušan Boris Hren, 
mentorja v delavnici dr. Martin Klinc, Igor 
Hovnik 

 
Projektni teden za študente 1. letnika Lesarstvo 
Datum: 31.5. - 4.6.2021 

 
mentorja v delavnici dr. Martin Klinc, Igor 
Hovnik 

 
Projektni teden za študente 2. letnika Lesarstvo 
Datum: 19.4. - 24.4. 2021 in 3.5. - 8.5.2021 

 
mentor Dušan Boris Hren, 
mentorja v delavnici dr. Martin Klinc, Igor 
Hovnik 

 
»Exploring the design laws of rococo and historical 
decorating techniques« 
Prispevek na študentski konferenci v Litvi »Forum of 
Ideas« Kauno kolegija, Kaunas, Litva (virtualna 
konferenca),  
22. april 2021 
 
  

 
 
Študentka Alenka Brlogar 
mentor dr.Martin Klinc 
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»Wooden dress« 
Prispevek na študentski konferenci v Litvi »Forum of 
Ideas« Kauno kolegija, Kaunas, Litva (virtualna 
konferenca),  
22. april 2021 

 
študentki Michelle Vrbanić in Ana 
Viher,študentki v programu Oblikovanje 
materialov 
mentor Cvetka Hojnik, mag.  

 
»Object and it’s shadow« 
Prispevek na študentski konferenci v Litvi »Forum of 
Ideas« Kauno kolegija, Kaunas, Litva (virtualna 
konferenca),  
22. april 2021 

 
študenti v programu Oblikovanje 
materialov: Rok Bezjak, Julija  Čerček, Katja 
Kaučič, Hana  Kuntić, Viktorija Küplen, 
Brano Martinović 
mentor Vlasta Čobal Sedmak 

 
»Wooden fabric lamp« 
Prispevek na študentski konferenci v Litvi »Forum of 
Ideas« Kauno kolegija, Kaunas, Litva (virtualna 
konferenca),  
22. april 2021 

 
študentka Kim Hebar (oblikovanje 
materialov) 
mentor Vlasta Čobal Sedmak 

 
»Viva la forma« - Bag from ideas to realizations 
Prispevek na študentski konferenci v Litvi »Forum of 
Ideas« Kauno kolegija, Kaunas, Litva (virtualna 
konferenca),  
22. april 2021 

 
Študenti Rok Bezjak, Julija Čerček, Brano 
Martinović (oblikovanje materialov) 
mentor Cvetka Hojnik, mag. 

 
Sodelovanje na  razstavi Čar lesa v Cankarjevem 
domu v Ljubljani 
Sodelovali študenti z izdelki:  
študenti oblikovanja: Julija Čerček, Rok Bezjak, Brano 
Martinović, Domen Pšeničnik; 
Študenti lesarstva: Jan Veingerl, Tim Rošar, Kristjan 
Boj Solatnik. 
7.6. - 11.6.2021 

 
Igor Hovnik, Miroslav Novak, Andreja 
Peserl. 
 
Pri zasnovi in postavitvi razstave v 
Cankarjevem domu je sodeloval nap 
sodelavec Igor Hovnik s študentoma Julijo 
Čerček in Domnom Pšeničnikom. 

Razstava Čar lesa se je v letu 2021 predstavila z 
izdelki še v Sevnici, v Mozirskem gaju na Primorski 
fakulteti. 

Igor Hovnik 

 
Predstavitev izdelkov študentov na sejmu MOS v 
Celju, 16.9.2021 
 
V sklopu dogodka “Aktualni projekti na področju 
Lesarstva” so študenti predstavili svoje izdelke.  
Dogodek je potekal na Celjskem sejmišču, k 
sodelovanju pa nas je povabilo MInistrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za 
lesarstvo.  
In kateri so bili uspešni projekti naših študentov? 
Vesna Detečnik – izdelava skrinjice, Julija Čerček – 
lesena torbica, Michelle Vrbanić – sistem svetil in Tim 
Roškar – miza z dvižno ploščo.  

 
Vlasta Čobal Sedmak 
Igor Hovnik 
dr. Martin Klinc 
študenti: Vesna Detečnik, Julija Čerček, 
Michelle Vrbanić, Tim Roškar. 
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Predstavitev so dopolnili še predavatelji – mentorji s 
predstavitvijo študijskega program Vlasta Čobal 
Sedmak, dr. Martin Klinc, Igor Hovnik. 

 
Priprave študentov na svetovno razstavo Expo v 
Dubaju.  
Za svetovno razstavo Expo je bilo izbranih 10 
unikatnih izdelkov iz lesa, ki so jih oblikovali in izdelali 
študenti v programu Oblikovanje in Lesarstvo.  Izdelki 
bodo predstavljeni v slovenskem paviljonu v času 
predstavitve Sloveniji na Expo v Dubaju. Predviden 
termin za predstavitev izdelkov je v januarju 2022. 
 
Na razstavo Expo v Dubaj bodo potovali predstavniki 
Višje strokovne šole, ki bodo na samem razstavišču 
tudi izvedli delavnico.  
Predviden izbor udeležencev na Expo Dubaj 2022 je 
dva študenta; Julija Čerček in Nejc Goter ter dva 
predavatelja: Cvetka Hojnik in Igor Hovnik.  
 

Miroslav Novak, Cvetka Hojnik, Igor 
Hovnik.  

 

STROKOVNE EKSKURZIJE V LETU 2020/21 IZVAJALCI 

 
Zaradi epidemije Covid 19, se ekskurzije v tem 
študijskem letu z obiski podjetij oz. sejmov v tujini niso 
izvajale.  
Smo pa v tem času kot nadomestilo ekskurzijam 
izvedli dva online dogodka (opis sledi v nadaljevanju). 

 

 
Študenti Les in Obl 2. letnik (POD, PET)  
Online obisk podjetja Egida d.o.o. - vodilnega 
partnerja za LAS Drava – predavanje na temo 
delovanja LAS in pridobivanja nepovratnih sredstev   

 
Zdenka Steblovnik Župan 

 
Študenti Les in Obl 2. letnik (POD, PET)   
Online obisk podjetja Esen Woodcraft, Matija Rižner 
s.p. - predstavitev podjetnika 

 
Zdenka Steblovnik Župan 
 

 

AKTIVNOSTI PROMOCIJE ŠOLE IN  POVEZOVANJE  Z GOSPODARSTVOM  2020/21 

 
Aktivno načrtovanje promocije šole in zavoda   
Celotna promocija se je zaradi epidemije Covid 19 
preselila na splet.  

 
ravnatelj v sodelovanju z direktorjem, 
predavatelji 

 
Aktivna in načrtovana predstavitev višješolskih 
programov za srednje šole:  
Dosedanje predstavitve na Srednjih šolah, ter 
sodelovanje na sejmih in šolskih predstavitvah 

 
Andreja Peserl  
Metoda Vranjek  
Marjan Prelog  
Franc Korpič 
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fakultet in višjih šol je zaradi Covid 19 odpadlo, čim 
več promocije smo poskušali izvesti preko spleta, 
večji poudarek smo dali še pošiljanju tiskanih zloženk 
na srednje šole in gimnazije.  

 
Erasmus srečanje, oktober 2020 
Za študente, ki so zainteresirani za Erasmus 
mobilnosti v tujini. 

 
Andreja Peserl - Erasmus koordinator  

 
Predstavitev študija Lesarstvo in Oblikovanje 
virtualna predstavitev preko povezave Zoom 
27.1.2021   

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik, 
dr. Martin Klinc 

 
»Kako postanem inženir lesarstva?« 
Predstavitev študija Lesarstvo s pogovorom s študenti 
in diplomanti - 3.2.2021   
virtualna predstavitev preko povezave Zoom 
Sodelovali so študenti in diplomanti:  
Jurica Jerešić, študent 2. letnika programa Lesarstvo 
Miha Dermol, diplomant in podjetnik 
Matic Košir, diplomant in mentor v podjetju 
Igor Hovnik,  diplomant in zaposlen na LŠ MB. 

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik 

 
»Kako postanem inženir oblikovanja?« Predstavitev 
študija Oblikovanje s pogovorom s študenti in 
diplomanti 
10.2.2021  virtualna predstavitev preko povezave 
Zoom. 
Sodelovali so študenti in diplomanti: 
Anja Štampar, diplomantka in podjetnica 
Matija Rižner, diplomant, podjetnik in mentor v 
podjetju 
Nina Polanec, študentka 2. letnika programa 
Oblikovanja materialov 

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik, 
Cvetka Hojnik, Igor Hovnik 

 
Informativni dan petek, 12.2.2021 ob 11. uri 
virtualna predstavitev preko povezave Zoom. 
Predstavitev obeh študijskih programov s pogovori s 
študenti in diplomanti. 
Sodelovali: 
Juliija Čerček, študentka 1. Letnika programa 
Oblikovanje materialov, 
Anja Leskovar, diplomantka in podjetnica 
Igor Hovnik, diplomant.  

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik, 
Cvetka Hojnik, Igor Hovnik, dr. Martin Klinc 

 
Informativni dan petek, 12.2.2021 ob 16. uri 
virtualna predstavitev preko povezave Zoom. 
Predstavitev obeh študijskih programov s pogovori s 
študenti in diplomanti. 
Sodelovali: 
Julija Čerček, študentka 1. Letnika programa 
Oblikovanje materialov, 

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik, 
Cvetka Hojnik, Igor Hovnik, dr. Martin Klinc 
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Tina Bunderla, diplomantka, 
Nina Polanec, študentka 2. Letnika programa 
Oblikovanje materialov, 
Jurica Jerešić, študent 2. Letnika programa Lesarstvo 

 
Informativni dan sobota, 13.2.2021 ob 10. uri 
virtualna predstavitev preko povezave Zoom. 
Predstavitev obeh študijskih programov s pogovori s 
študenti in diplomanti. 
Sodelovali: 
Juliija Čerček in Nežka Piko  študentki 1. Letnika 
programa Oblikovanje materialov, 
Igor Hovnik, diplomant 
Jurica Jerešić, študent 2. Letnika programa Lesarstvo 

 
Andreja Peserl, Metoda Vranjek, Miroslav 
Novak, Tjašo Vlasak, Martina Prapertnik, 
Cvetka Hojnik, Igor Hovnik, dr. Martin Klinc 

 
Zbornik Višje šole za les in oblikovanje Maribor 
V tem študijskem letu smo izdali 2. številko zbornika,  
v katerim so objavljeni strokovni prispevki 
predavateljev ter pregled diplomskih del.  
December 2020. 
3. številka zbornika je izšla v decembru 2021. 

 
Metoda Vranjek  

 
Slovesna podelitev diplom - 23.6.2021 
Vsakoletno slovesno podelitev diplom, ki jo sicer 
običajno izvedemo v mesecu januarju, smo zaradi 
epidemiološkega stanja izvedli v mesecu juniju 2021. 
23. junija 2021 podelili diplome kar 20 diplomantom, 
ki so v letu 2020 uspešno zaključili študij na naši Višji 
strokovni šoli in tako pridobili naziv inženir lesarstva 
oz. inženir oblikovanja.  
Diplome so prejeli: Korez Mitja, Pozderec David, Jud 

Matej, Lazar Kiti, Razboršek Denis, Herič Katja, Koller 

David, Lebar Luka, Mesarič Jan, Gobar Mihael, 

Horvat Patrik, Ploj Klemen, Reisman Alen, Fluher 

Gregor, Jezeršek Jernej, Mravljak Klemen, Vidmar 

Žan, Bunderla Tina, Kuzman Žan, Stöger Matej. 

 
Miroslav Novak, Metoda Vranjek, Martina 
Prapertnik 

Karierni dogodek, srečanje z delodajalci, 
predstavitev delodajalcev študentom. 
Študenti so se udeležili dogodka na Prometni šoli 
Maribor, ki je bil organiziran s strani Skupnosti VSŠ 
19.10. 2021 

Metoda Vranjek, Andreja Peserl, Vanja 
Kajzer 

Sodelovanje z vsemi srednjimi šolami in gimnazijami, 
s katerimi smo v pretelih letih dobro sodelovali je 
bilo zaradi Covid 19 precej okrnjeno:  
Srednja šola za oblikovanje Maribor,  
Srednja šola za gradbeništvo, Srednja šola za trženje 
in dizajn, Biotehniška šola Maribor, Fakulteta za 
dizajn Ljubljana. 

 

Sodelovanje s podjetjem Marles d.d. 
(vključevanje tujih študentov na prakso preko 
projektov Erasmus) 

Miroslav Novak, Andreja Peserl  
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Sodelovanje s podjetjem Micropolo d.o.o. 
(vključevanje tujih študentov na prakso preko 
projektov Erasmus) 
 

Miroslav Novak ,  Andreja Peserl  
direktor Marko Podgornik  

Sodelovanje s Studiom Habitat Maribor 
(vključevanje tujih študentov na prakso preko 
projektov Erasmus) 

Miroslav Novak, Andreja Peserl, 
direktor Djordje Bjelobrk 

Sodelovanje s Pokrajinskim  muzejem Maribor 
 

dr. Mirjana Koren, Miroslav Novak, 
Andreja Peserl 

Sodelovanje s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož 
 

Miroslav Novak , mag. Boštjan Roškar, 
dr. Martin Klinc 

Sodelovanje s  Zavodom RS za varstvo kulturne 
dediščine – enota Maribor   
 

Miroslav Novak, Vlasta Čobal Sedmak,  
dr.Mateja Neža Sitar 

Sodelovanje z Občino Ruše Miroslav Novak , Zdenka Steblovnik Župan 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo – Studenci, 
Maribor 

Miroslav Novak, predavatelji 

Sodelovanje z Turističnim društvom Maribor 
 

Miroslav Novak. Zlatko Jesenik 

Sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi medijskimi 
hišami  ter  tiskanimi mediji 

Miroslav Novak, predavatelji , študenti 

 

4.1.9 Mednarodno sodelovanje 

V štud. letu 2020/21 smo želeli nadaljevali z načrtovanim povečanjem mednarodnega sodelovanja, 

vendar je bilo v tem letu študijskem letu naše sicer uspešno mednarodno sodelovanje okrnjeno zaradi 

epidemije Covid 19. Izvedli smo dve mobilnosti (eno za prakso za študente in eno za zaposlene). 

Predvidevamo, da bo več mobilnosti izvedenih v naslednjem štud. letu.  

V tem študijskem letu smo organizirali in izvedli tudi dve mobilnosti za študij. Dve študentki sta v 

septembru 2021 pričeli s 5 mesečnim študijem na Kauno kolegija v Litvi.   

V tem štud. let  smo prav tako sodelovali tudi z inštitucijami iz Litve,  Severne Makedonije, Češke, 

Turčije, Srbije (kjer smo nudili pomoč pri nastanitvi in organizaciji praktičnega izobraževanja za dva 

študenta, ki sta prakso opravljali v Mariboru). 

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA NAMEN PRAKSE IN ŠTUDIJA V PROGRAMU ERASMUS+ 2020/21 

Juija Čerček, 1. l. oblikovanje Janaur – marec 2021 Švedska 

KIm Hebar, 2. l. oblikovanje September 2021 -
januar 2022 

Kauno kolegija- Faculty of Arts, 
Kaunas, Litva 

Urška Švab, 2. l. oblikovanje September 2021 -
januar 2022 

Kauno kolegija- Faculty of Arts, 
Kaunas, Litva 

 

MOBILNOST PREDAVATELJEV ZA NAMEN USPOSABLJANJA V PROGRAMU ERASMUS+ 2020/21 

Andreja Peserl 14.-17.9.2021 
SS. Cyril and Methodius University 
Skopje, Severna Makedonija 
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SODELOVANJE S TUJIMI INSTITUCIJAMI 2020/21 

 
Sodelovanje Višji odborni skola Volyne Češka in 
Tehniška univerza Zvolene Slovaška in priprava 
skupnega projekta STRATEŠKA PARTNERSTVA KA 
202. (tema CNC  tehnologija) 
V projektu sodelujemo kot sodelujoči partner. Nosilec 
projekta je Višji odborni skola Volyne Češka. Projekt je 
zaradi Covid 19 podaljšan in zaradi težav z epidemijo 
le počasi napreduje. Trenutno smo v izdelavi 
»CNCklopedije« in v pošiljanju fotografskega 
materiala za posamezno definicijo. Planirano srečanje 
v decembru je prestavljeno na januar 2022. 
 

 
Marjan Prelog  
Vladimir Stegne 
Igor Hovnik 
 
Barbora Lhtova 
Yiri Prochaka 
dr. Jiri Homolka 
 
 
 
 

 
Sodelovanje z Univerzo v Skopju, Fakulteta za dizajn 
in tehnologijo pohištva, Severna Makedonija 

 
PhD Zoran Trposki  
PhD Goran Zlateski  
PhD Branko Rabadziski  
Andreja Peserl 
Miroslav Novak 

 
Sodelovanje z Akademijo NIŠ - Visoko školo 
primenjenih strukovnih studija Vranje,  Srbija 

 
Damjan Stanojević 
dr.  Petronije Jevtić 
dr. Zoran Janjić 
Andreja Peserl 
Miroslav Novak 

 
Sodelovanje z Cefa Montelimar, Francija 

 
Rachel Froment  
Miroslav Novak 
Andreja Peserl 

 
Sodelovanje z Arago professionanal Nantes, Francija 

 
Cyrille Mengin 
Miroslav Novak 
Andreja Peserl 

 
Sodelovanje s Kauno Kolegija, Litva 

 
Miroslav Novak 
Andreja Peserl 
Inga Valentienne 

 
Sodelovanje z Karadeniz University Trabzon, Turčija 

 
dr. Özlem Ozgenc 
dr. Samet Demirel 
Miroslav Novak 
Andreja Peserl 

 

4.2 DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
Višja strokovna šola je bila ustanovljena 15. junija 2000 s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor. V obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2014 je bila Lesarska 

šola Maribor s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport združena skupaj s Tehniškim 
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šolskim centrom v Šolski center Maribor. Od 1. 9. 2014 pa je zavod Lesarska šola Maribor ponovno 

samostojen zavod, v katerega je Višja strokovna šola vključena kot organizacijska enota. 

Višja strokovna šola je glede na statusno spremembo pričela delovati zopet kot organizacijska enota  
Lesarske šole Maribor.  Tako so bili z 1. 9. 2014 ponovno vzpostavljeni organi višje strokovne šole. 
 

4.2.1 Strateški svet  

 

Sestava strateškega sveta:  

Predsednik:   Franc Korpič (predstavnik predavateljev) 
Člani:              Metoda Vranjek (predstavnica predavateljev) 
  mag. Tjašo Vlasak (predstavnik predavateljev) 
  Marijan Sadek (predstavnik pristojne zbornice) 
  Dušan Fidler (predstavnik pristojne zbornice) 
  Nejc Goter (predstavnik študentov  - iz programa Lesarstvo) 
                            Viktorija Küplen (predstavnica študentov – iz programa Oblikovanje materialov) 
  Matej Vrčkovnik (predstavnik diplomantov) 
PREGLED AKTIVNOSTI V ŠTUD. LETU 2020/21:  
- Priprava programa razvoja Višje strokovne šole (skupaj z vodstvom šole)  
- Sodelovanje pri promociji Višje strokovne šole  
- Sprejetje delovnega načrta VSŠ za študijsko leto 2020/21 (za potrditev na SZ)  
- Obravnava in sprejetje samoevalvacijskega poročila za prejšnje študijsko leto  
- Sprejetje finančnega načrta  
- Druge sprotne zadeve in pobude, vezane na strategijo in delovanje VSŠ.  
 
Strateški svet je imel eno izredno sejo (9.10.-13.10.2020 – dopisna seja)  

 
(Poročilo pripravil Franc Korpič, predsednik Strateškega sveta) 

 

4.2.2 Predstavniki študentov v Svetu Zavoda LŠ Maribor 

Kot predstavniki v svetu zavoda  so bili vključeni 3 študenti 

1. Miha STOPAR, študent 2. letnika lesarstva  
2. Julija ČERČEK, študentka 1. letnika oblikovanje  
3. Nejc GOTER, študent 1. letnika lesarstvo  

 

4.2.3 Študentski svet 

Člani študentskega sveta so:  

1. Ana DOBRIKOVIĆ, študentka 2. letnika oblikovanja materialov  
2. Miha STOPAR, študent 2. letnika lesarstva  
3. Nejc GOTER, študent 1. letnika lesarstvo  
4. Julija ČERČEK, študentka 1. letnika oblikovanje  
5. Viktorija KÜPLEN, študentka 1. letnika oblikovanje  
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4.2.4 Predavateljski zbor 

 

Predavateljski zbor sklicuje in vodi ravnatelj šole. Na seje predavateljskega zbora so poleg imenovanih 
predavateljev višje šole vabljeni tudi inštruktorji in laboranti. V štud. letu 2020/21 smo se poleg 
formalnih  predavateljskih  zborov sestajali tudi tedensko na neformalnih razgovorih o poteku in 
tekočih aktivnostih izobraževalnega procesa.  Vse aktualne aktivnosti smo reševali sprotno z osebno 
ali elektronsko komunikacijo. 
 

PREDAVATELJSKI ZBOR Teme 

 
30.9.2019 

1. Potrditev dnevnega reda, 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje, 

3. Predstavitev pomembnejših aktivnosti v študijskem letu 2018/19 in 

informacija o vpisu, 

4. Poročilo ŠK 18/19, ter potrditev načrt dela ŠK za študijsko leto 

19/20, 

5. Izpitni roki 3. redni, 2 obvezna (avgust, september), 1 izredni 

(november ali december), 

6. Uradne ure predavateljev in IK, 

7. Predavateljice in predavatelji, ki jim poteče imenovanje v letu 

2019/20 in nova    imenovanja,  

8. Novosti : spletna stran, fb, instagram, promocija, projektni teden, 

dizajnerski klepet,  

9. Obravnava poročila komisije za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, 

10. Mnenje  k LDN 19/20, 

11. Razno 

 
19.5.2020 

 

1. Potrditev dnevnega reda, 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje, 

3. Študij na daljavo (pregled aktivnosti, ukrepi in navodila za izvajanje 

aktivnosti na šoli ter praktičnega izobraževanja), 

4. Programska orodja in priprave za študijsko leto 2020-21, 

5. Razno 

 
16.9.2020 

1. Potrditev dnevnega reda, 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje, 

3. Predstavitev pomembnejših aktivnosti v študijskem letu 2019/20 in 

informacija o vpisu, 

4. Poročilo ŠK 19/20 ter potrditev načrt dela ŠK za študijsko leto 

20/21, 

5. Izpitni roki 4. redni, 2 obvezna (avgust, september), 1 izredni 

(november ali december), 

6. Uradne ure predavateljev in IK, 

7. Predavateljice in predavatelji, ki jim poteče imenovanje v letu 

2020/21 in nova imenovanja,  

8. Promocija, projektni teden, 
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9. Obravnava poročila komisije za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, ankete 

10. Mnenje  k LDN 20/21, 

11. Erasmus 

12. Zbornik 

13. NIJZ priporočila, modeli (B) in delo na daljavo 

14. Razno 

(Poročilo pripravila Martina Prapertnik, referat za študijske zadeve) 

4.2.5 Študijska komisija 

 

Sestava:  

- Dušan Boris Hren, univ. dipl. inž. les. (predsedni) 

- Marjan Črnčec, univ. dipl. org. dela (član) 

- mag. Tjašo Vlasak, prof. rač. z mat. (član) 

 
 
Naloge in plan dela predsednika:  

• sklicevanje sej študijske komisije (redne, izredne),  
• priprava potrebne dokumentacije za obravnavo na sejah študijske komisije,  
• priprava vsega potrebnega za obravnavo vlog (prošenj) študentov,  
• skrb za spremljanje zakonskih in podzakonskih aktov ter pripravo pravil in drugih internih 

aktov, ki jih je potrebno sprejeti ali spremeniti (kot izdelan predlog za potrditev na 
predavateljskem zboru oziroma svetu zavoda),  

• skrb za obravnavo prošenj oziroma pritožb študentov v skladu z zakonskimi in podzakonskimi 
akti ter  internimi  pravili,  

• vodenje sej študijske komisije,  
• pisanje zapisnikov sej študijske komisije,  
• obveščanje študentov o sprejetih sklepih študijske komisije,  
• obveščanje predavateljskega zbora o sprejetih sklepih študijske komisije in podajanje 

predlogov sklepov, ki jih mora potrditi predavateljski zbor,  
• skrb za sprotno realizacijo sprejetih sklepov,  
• sodelovanje z/s: ravnateljem višje šole, direktorjem zavoda, referentom, ostalim vodstvom 

šole, predavatelji, asistenti, laboranti, študenti, komisijo za zagotavljanje kakovosti, strateškim 
svetom VSŠ in drugimi, glede na potrebe in pristojnosti,  

• opravljanje drugih nalog v skladu s pristojnostmi.  

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2020/2021 so bile:      

• 1. redna seja –    7. 10. 2020,  

• 2. redna seja –    6. 11. 2020, 

• 3. redna seja –  22. 12. 2020, 

• 4. redna seja –    13. 1. 2021,  

• 5. redna seja –    11. 3. 2021,  

• 6. redna seja –      7. 4. 2021,  

• 7. redna seja –    12. 5. 2021, 

• 8. redna seja –    11. 6. 2021, 

• 9. redna seja –    18. 8. 2021, 

• 10. redna seja –      9. 9. 2021, 
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• 11. redna seja –    24. 9. 2021. 
 

• Izredne seje študijske komisije v študijskem letu 2020/2021 so bile:      

• 1. izredna seja –    1. 10. 2020, 

• 2. izredna seja –  14. 10. 2020, 

• 3. izredna seja –  27. 10. 2020, 

• 4. izredna seja –    21. 1. 2021, 

• 5. izredna seja –      4. 2. 2021. 
Študijska komisija je v študijskem letu 2020/21 na 11. rednih in 5. izrednih sejah sprejela 50 sklepov. 
Na sejah študijske komisije je bilo potrjenih 63 tem diplomskih del (priloga).  
Študijska komisija je delovala v skladu s Poslovnikom za delovanje študijske komisije.  
Zapisniki, sklepi ter ostala dokumentacija, ki se je na študijski komisiji Višje strokovne šole, Lesarske 
šole Maribor obravnavala v navedenem času, je arhivirana v referatu za študijske zadeve v fasciklih. 
Zapisniki so v dveh izvodih (žigosani in podpisani). V referatu se nahaja tudi USB ključ z zapisniki in 
ostalo dokumentacijo sej študijske komisije Višje strokovne šole od študijskega leta 2004/05 dalje. 
 
(Poročilo pripravil Dušan Boris Hren, predsednik ŠK VSŠ LŠ MB) 

 

4.2.6 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 
Sestava komisije: 
Predsednica:   Andreja Peserl, mag. 
Člani:   Cvetka Hojnik, mag.  
  Metoda Vranjek, u.d.i.l. 
  Marjan Prelog, u.d.i.l. 
  Samo Steblovnik, u.d.i.l. 
  Viktorija Küplen (predstavnica študentov oblikovanja) 
  Nejc Goter (predstavnik študentov lesarstva) 
 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se je v štud. letu 2020/21 sestala na dveh formalnih 

sestankih, ter na večih neformalnih srečanjih, sicer pa so vsi člani aktivno sodelovali v vseh aktivnostih 

ter v neformalnih osebnih stikih, ter preko elektronske pošte in telefona. Ker smo majhna šola, smo 

vse potrebne aktivnosti in zadolžitve izvajali sprotno.  

 

Pregled aktivnosti v štud. letu 2020/21: 

• december  2020 – avgust 2021: izvedba spletnega anketiranja za študente in zaposlene 

• avgust – september 2021: izvedba anketiranja za PRI (lesarstvo in oblikovanje) 

• september – december 2021: priprava samoevalvacijskega poročila,  priprava poročila o 

izvedenih anketah. 

• september – november 2021: vzpostavitev novega sistema anketiranja za študente in 

predavatelje preko sistema Microsoft Office Teams.  

• september – november 2021: priprava novih spletnih vprašalnikov (anketa o izvedbi 

predmeta, anketa o študijskem procesu, anketa za zaposlene, anketa o izvajanju praktičnega 

izobraževanja) 

• Junij – september 2021: priprava in celotna posodobitev spletne strani Višje strokovne šole. 

• Oktober 2020 – september 2021: delovanje v smislu potrebnih ukrepov za izvajanje predlogov, 

ki so bili izpostavljeni za boljše delovanje Višje strokovne šole. 
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(Poročilo pripravila Andreja Peserl, mag., predsednica Komisije za spremjanje in zagotavljanje kakovosti) 

 

4.2.7 Komisija za preizkus nadarjenosti 

 

Komisija za preizkus likovne nadarjenosti v postopku za vpis v Višješolski strokovni študij Oblikovanje 
materialov je bila imenovana v skladu s prvim Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21 
in v skladu z vsebino programa Oblikovanje materialov (vpisni pogoji). 

 
Naloge in plan dela: 

-       Prevetritev kriterijev preizkusa za aktualni razpis za vpis. 
-       Izvedba preizkusov v več rokih (najmanj treh) in usklajevanje z referatom. 
-       Izdelava poročila (zapisnika) in seznama sprejetih kandidatov. 
-       Priprava predlogov in priporočil za preizkuse nadarjenosti in vpisni postopek v prihodnje. 

 
Poročilo komisije o poteku preizkusov nadarjenosti za vpis v štud. leto 2021/22 Komisija se je sestala 

v naslednjih terminih: Julij  2021, september 2021 in predvidoma še oktober 2021. 

V prvem terminu je opravljalo preizkus nadarjenosti 18 kandidatk in kandidatov, 12 v drugem, v tretjem 

pa 1 kandidat. Vsi kandidati so pred preizkusom nadarjenosti v referat višje šole dostavili svoj portfolio 

najmanj desetih kreativnih izdelkov (slikanja, risanje, fotografije izdelkov, miniaturni modeli izdelkov.) 

ter življenjepis. 

Komisija je pregledala vse predstavitvene mape in izdelke in z vsakim kandidatom izvedla razgovor, ki 

je temeljil na predhodno postavljenih kriterijih preizkusa nadarjenosti. 

Komisija je ugotovila:  

1. Nekateri kandidati so z umetniškimi izdelki pokazali izredno nadarjenost na umetniškem 
področju in so na določenem področju bili že tekmovalno uspešni ali so se že predstavili 
širšemu občinstvu z lastnimi razstavami in aktivnostmi. 

2. Večina kandidatov je samokritično ocenila, da jim manjka znanj na področju poznavanja 
materialov in praktičnega oblikovanja, ki jih želijo dopolniti in pridobiti s študijem v programu 
oblikovanje materialov in življenjske ambicije uresničiti kot oblikovalci notranje opreme, 
eksteriera, avtomobilov, uporabnih predmetov, nadaljevati že začeto umetniško oz. 
podjetniško pot ali ustanoviti lastno podjetje. 

3. Ugotavlja se porast bodočih študentov ki so zaključili srednješolsko izobrazbo s področja 
oblikovanja. 

 

 (Poročilo pripravila Cvetka Hojnik, mag., predsednica Komisije za preizkus nadarjenosti) 
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4.3 ZAPOSLENI  VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
Višja strokovna šola stremi k ustrezni usposobljenosti in kompetentnosti zaposlenih za ustrezno in 
učinkovito izvajanje dela, kar je temeljno vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Potrebe po 
usposabljanju in kadrovanju nastajajo zaradi zahtev, ki izhajajo iz: 

- zahtev za delovno mesto kot določa sistemizacija delovnih mest in zakonodaja, 
- sprotnega uvajanja novih programov izobraževanja ter posodabljanja posameznih predmetov in 

ostalih novih aktivnosti.  
Način zaposlovanja in obveznosti zaposlovanja so razvidni iz aktualne delovne zakonodaje, navodil 
MŠŠ, Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest ter letnega delovnega načrta VSŠ. Stremimo k temu, da 
imamo strokovne predavatelje, ki prihajajo iz gospodarstva, zato je bilo na področju ustreznih kadrov, 
narejenih tudi nekaj sprememb. 

V LDN 2020/21 je pripravljen  celoten pregled zaposlenih: predavateljev, instruktorjev ter laborantov 
na Višji strokovni šoli. Prav tako so opredeljene njihove zaposlitve, ter pripravljeni podatki o izvajalcih 
posameznih predmetov. Opredeljene so tudi uradne ure strokovnih delavcev, ter njihovi naslovi e-
pošte. (podrobneje v LDN 2020/21). Celotni pregled predavateljev s kontaktnimi podatki je objavljen 
tudi na spletni strani šole: https://visja.lsmb.si/o-nas/predavatelji/.  

Zadovoljstvo zaposlenih (v programih lesarstvo, oblikovanje materialov) smo v štud. letu 2020/21 

ugotavljali s spletnim vprašalnikom, kjer so bila vprašanja razdeljena po posameznih vsebinskih sklopih: 

organizaciji dela in delovni pogoji; sodelovanje, medosebni odnosi in informiranje;  plačilo in 

nagrajevanje, delo na višji šoli; celovita ocena zadovoljstva strokovnega delavca. (poglavje 3.4) 

 

 

4.3.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih in sodelovanje na konferencah 

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2020/21 

Ime in priimek termin Usposabljanje, izobraževanje, naziv, kraj 

Vsi predavatelji 16.10.2020  Izobraževanje za izvajanje izobraževanja na daljavo 
preko aplikacije Edulibry.  
Izvajal Tjašo Vlasak 

dr. Miroslav Novak 17. in 18. 
novembra 2021. 

Udeležba na zaključni konferenci E-arh.si,  
 

Metoda Vranjek 18.1.-28.1.2021 
 
 
20.4.-18.5.2021 
 
 
15.9.2021 

E vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 
(Webinar), 
 
Office 365 Teams  
(Webinar izveden preko Skupnosti VSŠ), 
 

Posvet za organizatorje praktičnega izobraževanja 
(Webinar izveden preko Skupnosti VSŠ) 

Andreja Peserl, mag.  18.1.-28.1.2021 
 
 
20.4.-18.5.2021 
 
 

E vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 
(Webinar izveden preko Skupnosti VSŠ) 
 
Office 365 Teams 
(Webinar preko Skupnosti VSŠ) 
 

https://visja.lsmb.si/o-nas/predavatelji/
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1.6.-10.6.2022 
 
 
14.-17.9.2021 
 

Uvajanje kakovosti in zahtev Nakvisa  
(Webinar izveden preko Skupnosti VSŠ) 
 
Udeležba s prispevkom na konferenci »Wood 
technology &Product design« Ohrid, Severna 
Makedonija 

dr. Mirjana Koren  Razstava: Prostori lepega (Pokrajinski muzej 
Maribor, 2021). 
 
Kongres: MUSEOEUROPE 2021: LIVING IN EUROPE 
(Maribor, Slovenija, 2021) 
Razmišljaj digitalno: Kako ustvariti digitalno 
strategijo in miselnost v vašem muzeju s Carolyn 
Royston, Skupnost muzejev Slovenije (splet, 2021). 

mag. Vanja Kajzer 
 

 
 
 
 
 
23.9.2021 
 
 
 

Digitalni marketing, podjetje Promarketing d.o.o. – 
30 ur, 
Inovativne metode in kreativna učna okolja –  
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 
– Ciljaj višje, 
Izobraževanje predavateljev za karierno svetovanje 
v okviru skupnosti VSŠ (online  prijava  in  online 
izvedba, 
Posvet organizatorjev PUD in mentorjev pri 
delodajalcih 

Zdenka Berko   17. 6. 2020;  IZUM; spletna delavnica : Kako 
uporabnikom v knjižnici približati COBISS 
 
2. 2. 2021;  Center Štekar; Prekomerna raba 
zaslonskih tehnologij 
 
25. 2. 2021; National Geographic ; Največje 
popotovanje človeštva: spomini zapisani v moji 
DNK; predavateljica dr. Marina Dermastia 
 
30. 3. 2021; National Geographic; Ris v Sloveniji: 
vpogled v življenje skrivnostne mačke in 
preprečevanje njenega izumrtja; predavatelj dr. 
Miha Krofel 
 
22. 4. 2021 Drevesa za spremenjeno podnebje; 
Volčji potok; predavatelj dr. Matjaž Mastnak 

Vladimir Stegne  CNC technology education« v sodelovanju s šolo 
Visa strkovna skola Volyne, Češka 
 
Izobraževanje CAD programov: 

- Solid Works (Solid World d.o.o) 
- IMOS (Dejan Cartl s.p.) 

 

Franc Korpič  Udeležba na delavnici za Javni razpis za krepitev 
sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s 
srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v 
izobraževalnem procesu v šolskem oziroma 
študijskem letu, Javni štipendijski, razvojni, 
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invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
2021 (izvede se vsako leto 2017-2022)   

Cvetka Hojnik  2021 : Nagrada strokovne žirije na mednarodni 
slikarski razstavi »Oni vole slikati«, Zagreb, 
Hrvaška,  
2021 nagrada strokovne žirije: Mednarodnem 
bienalu nude, Petrovac, Črna gora 
 

dr. Mirjana Koren  Kongres: MUSEOEUROPE 2021: LIVING IN EUROPE 
(Maribor, Slovenija, 2021) 
Mednarodni projekt: Slovenija gastronomska 
regija Evrope, 2021 

mag. Vanja Turičnik  Nadaljevanje doktorskega študija, 
Program »Inovacijski asistent« (KWF) 

Igor Hovnik  30.4. 2021 online konferenca 
STRATEŠKA PARTNERSTVA KA 202. (tema CNC 
tehnologija) 

Zdenka Berko 17. 6. 2020   
 
2. 2. 2021  

IZUM; spletna delavnica : Kako uporabnikom v 
knjižnici približati COBISS 
Center Štekar; Prekomerna raba zaslonskih 
tehnologij 
 

Predavatelji – 
individualno  

 *v času Covida smo izvajali tudi individualno 
svetovanje in pomoč pri izvajanja izobraževanja 
preko spleta.  
Pomoč in svetovanja sta izvajala predavatelja 
računalništva in informatike. 

 
 

4.4 ŠTUDENTI 

4.4.1 Struktura študentov 

 
Število in struktura študentov vpisanih študentov v obeh programih, katera izvaja Višja strokovna šola 

je podrobno prikazana poglavju 2.3. 

4.4.2 Erasmus  - projekti mobilnosti 

 

Projekt Erasmus podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih, 
organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže. 
 
Erasmus omogoča študentu: 

• da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav v 
programu Erasmus+, 

• da je oproščen stroškov šolnine v tujini, 

• da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti, 

• da opravi prakso v podjetju v eni od teh držav, 

• da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+. 
Poleg omenjenih prednosti,  vključevanje v Erasmus+ program pomeni tudi  spoznavanje študentskega 
in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko 
novih poznanstev. 
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V štud. letu 2020/21 smo študente seznanjali z možnostmi sodelovanja v okviru Erasmus projektov 

predvsem v smislu opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini ali študija v tujini. Ob pričetku štud. 

leta smo izvedli predstavitev Erasmus projektov in mobilnosti za vse študente, pri predstavitvi so 

sodelovali tudi študentje, ki so v preteklem letu sami opravljali prakso v tujini in češka študentka, ki je 

ravno v tem času opravljala prakso na naši šoli.  S tem so se študenti neposredno seznanili s potekom, 

organizacijo ter potrebnimi dokumenti, ter navsezadnje z neprecenljivimi izkušnjami študentov. 

Še vedno je število študentov za Erasmus izmenjavo nizko. V tem študijskem letu se je samo ena 

študentka odločila za prakso na Švedskem,  še vedno je problem pri odločitvah za tujino tudi epidemija 

Covid 19.  

Smo pa v času od maja 2021 dalje intenzivno pripravljali in se dogovarjali za mobilnost študentov na 

študiju. In sicer so se za študij na Kaunas kole(zaradi Covid 19) sta se dokončno za 5 mesečni študij 

odločili dve študentki, za katere smo aktivno pripravljali vso potrebno dokumentacijo in sodelovali pri 

dogovorih z Kaunas kolegija. Mobilnost se je pričela septembra 2021 in traja do januarja  2022. 

Aktivno sodelovanje je potekalo tudi: 

- S Visji odborni skola Volyne na Češkem, izvedli smo 2 dohodni mobilnosti za študenta 

- s SS. Cyrila in Metoda v Skopju, Severna Makedonija, 

- s Visoko školo primenjenih strukovnih studija, Vranje, Srbija.  

- Podrobnejši opisi mednarodnega sodelovanja so podani še v poglavju 4.1.9  (Mednarodno 

sodelovanje). 

4.4.3 Tutorstvo študentom 

 
Višja strokovna šola skrbi, da imajo študenti svoje tutorje (po enega za letnik), ki skrbijo za učno in 

drugo morebitno problematiko posameznih študentov, jim svetujejo pri urejanju statusnih in drugih 

zadev ter pri uspešnem študiju. Tutorje (to so lahko predavatelji ali drugi strokovni delavci šole) 

imenuje ravnatelj/ica na predlog predavateljskega zbora. 

Tutorici (v programu Lesarstvo in Oblikovanje materialov) sta strokovni sodelavki, ki sta bili na voljo 

rednim študentom 1. in 2. letnika za pomoč in nasvete v zvezi s študijskimi težavami in drugo 

problematiko v zvezi z življenjem in delom na šoli. Tutorica 1. Letnika je bila Zdenka Berko, prof. 

(knjižničarka višje strokovne šole), tutorica 2. Letnika je bila Maja Čebulj, prof. (predavateljica 

Poslovnega komuniciranja in vodenja). 

4.4.4 Vključevanje študentov v delovanje Višje strokovne šole 

 
V skladu z Aktom o ustanovitvi študenti sodelujejo v naslednjih organih: 

- Svetu zavoda, 
- Strateškem svetu, 
- Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
 
Zakonodaja opredeljuje vključevanje študentov v posamezne organe: v Svet zavoda so vključeni trije 
predstavniki študentov, v Strateški svet sta vključena dva predstavnika študentov in eden predstavnik 
diplomantov, v Komisijo za spremljanje in zagotavljanje študentov sta vključena dva predstavnika 
študentov. 
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V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju so študenti organizirani v skupnost študentov. 

Skupnost študentov se je s svojimi aktivnostmi v preteklih študijskih letih izjemno izkazala, predvsem 

s sodelovanjem in pobudami za učne projekte ter promocijo šole in stroke v javnosti.  

4.5 MATERIALNE RAZMERE 

 

4.5.1 Prostori in oprema 

Organizacijska enota »Višja strokovna šola«  je locirana skupaj organizacijsko enoto  »Srednja lesarska 

šola«, tako da so tudi prostori skupni.  

Višja strokovna šola pri svojem izobraževalnem delu za predavanja in vaje uporablja amfiteater, 7 

predavalnic, 3 računalniške učilnice, laboratorij, atelje in prostore v delavnicah. Študentom so v 

knjižnici na razpolago računalniki in tiskalnik, v 1. nadstropju pri referatu je na razpolago tudi tiskalnik,  

ki omogoča brezplačno tiskanje dokumentov. Hkrati je po celotni šoli omogočen tudi dostop do 

brezžičnega internetnega omrežja (eduroam). 

Predavatelji, inštruktorji in laboranti  imajo na razpolago kabinete, v katerih se lahko pripravljajo za 

izvajanje izobraževalnega procesa.  

 

Vsaka predavalnica ima računalnik s projektorjem, ki omogočata nemoteno delo. V vsakem kabinetu 

je vsaj eden računalnik, večina  predavateljev in inštruktorjev ima tudi svoj prenosni računalnik.  

V zbornici sta nameščena dva računalnika, ter dva tiskalnika za tiskanje dokumentov. V nekaterih 

kabinetih so nameščeni tudi tiskalniki. Vsi študenti, ki obiskujejo predavanja tudi uporabljajo tako 

spletno stran šole, kot tudi elektronsko podprto izobraževanje (prijava, odjava na izpit, pregled 

rezultatov izpitov, obvestila). 

Študentom in predavateljem je na razpolago tudi tiskalnik za tiskanje večjih formatov papirja, študenti 

lahko tiskalnik uporabljajo s predhodnim dogovorom predavatelja. 

4.5.2 Referat za študentske in študijske zadeve 

Pisarna referata za študijske zadeve se nahaja v prvem nadstropju šole. Referentka za študijske 

zadeve/organizatorica izobraževanja je: Martina Prapertnik, univ. dipl. oec. 

Naloge in plan dela referentke za študijske zadeve/organizatorice izobraževanja: 

- posredovanje informacij slušateljem v uradnih urah,  

- priprava, obdelava in arhiviranje dokumentacije za strokovne delavce (poročil o opravljenem 

delu, listi prisotnosti...);  

- vodenje korespondence s slušatelji;  

- vodenje evidence o izpitih in druge matične dokumentacije študentov in strokovnih delavcev 

ter skrb za arhiviranje;  

- izdajanje potrdil o opravljenih izpitih in izdelava drugih poročil;  

- vodenje vpisa, urejanje vpisne dokumentacije in sodelovanje z VPS;  

- urejanje oglasnih desk;  

- priprava izpitnega materiala za predavatelje;  

- vnašanje podatkov o prijavah na izpite in opravljenih izpitih ter drugih podatkov v računalniški 

sistem  EVIDENCA,  
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- urejanje elektronskega indeksa,  

- priprava diplomskih izpitov in dodatkov k diplomi (priprava map za diplomante),  

- sodelovanje s PZ, študijsko komisijo in drugimi komisijami in organi šole in zavoda,  

- sodelovanje z Višješolsko prijavno službo in MŠŠ,  

- usposabljanje na svojem področju dela,  

- druga administrativna in organizacijska opravila po nalogu ravnatelja in direktorja zavoda. 

Že nekaj let namesto klasičnega indeksa uporabljamo  E-indeks, ki je študentu na voljo na spletni strani 

šoli.  Vpogled v E-indeks je mogoč samo z vpisno številko študenta ter geslom, ki ga študentje prejmejo 

v referatu. Uradne ure referata so objavljene na spletni strani. 

4.5.3  Knjižnica in čitalnica 

Šolska knjižnica je na voljo študentom za izposojo strokovne literature in publikacij, pa tudi za iskanje 

gradiv in svetovanje v zvezi z iskanjem v bazi podatkov COBBISS in drugih svetovnih bazah podatkov na 

internetu. V knjižnici je na voljo tudi čitalnica, kjer lahko študenti študirajo strokovno literaturo in si 

izposodijo na ogled strokovne revije ter seminarska / diplomska dela študentov. V knjižnici so na 

razpolago tudi računalniki ter tiskalnik, v čitalnici pa tudi prostor za uporabo prenosnih računalnikov z 

možnostjo dostopa do brezžičnega interneta. 

Knjižnica je odprta vsak dan v dopoldanskem času (obvestilo o uradnih urah je na vratih knjižnice), ob 

petkih pa tudi v času prisotnosti izrednih študentov na šoli. Arhivirane diplomske naloge so na voljo le 

v čitalnici in ne za izposojo. Diplomske naloge s »plombo« (na osnovi izjave podjetja, da gre za poslovno 

skrivnost) so na vpogled le, če študent osebno prinese dovoljenje zadevnega podjetja.   

Posebne naloge oz. sodelovanje šolske knjižničarke Zdenke Berko v sklopu postopka diplomiranja: 

- Pregleda in potrdi tehnično pravilnost diplomske naloge ter usklajenost s Pravilnikom o 

diplomiranju, izdanim in posodobljenim na naši šoli l. 2014 (dostopen na  https://visja.lsmb.si/za-

studente/obrazci-in-zakonodaja/) 

- Pripiše diplomski nalogi UDK vrstilec in ključno dokumentacijsko informacijo, 

Sodeluje pri pripravi in izvedbi diplomskih delavnic za študente. 

4.5.4 Delavnice 

V sklopu šole so tudi odlično opremljene delavnice za izvajanje praktičnega dela ter za izvajanje 

laboratorijskih vaj. Na razpolago je več delavnic, ki se uporabljajo glede na trenute potrebe in razpored 

študentov ter urnike. Delavnice so dobro opremljene z raznovrstnimi lesnoobdelovalnimi stroji, v 

delavnicah se za študijski proces tudi uporablja CNC stroj in laser. 

4.5.5 Razstavna galerija 

Prostori razstavne galerije so se vzpostavili v  prostoru v pritličju šole, kjer se je pripravila razstava 

izdelkov študentov oblikovanja. Razstava se sproti spreminja oz. dopolnjuje glede na izdelke študentov. 

4.5.6 Atelje 

Pred nekaj leti je bil pridobljen nov prostor v pritličju – atelje, ki je namenjen predstavitvam, razstavam 

ter tudi učnemu procesu. V ateljeju je bila nabavljena tudi študijska in fotografska oprema. 

4.5.7 Možnost kopiranja in tiskanja 

V sklopu šolskih prostorov je študentom  v prvem nadstropju na razpolago tudi tiskalnik, kjer lahko 

tiskajo in skenirajo dokumente, tiskajo lahko tudi v knjižnici.   
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4.5.8 Telovadnica 

V višješolskih strokovnih programih se v sklopu rednega študija predmet Športna vzgoja ne izvaja več. 

Študentom je bil omogočen termin brezplačne rekreacije v šolski telovadnici, vendar v tem štud. letu 

za to ni bilo interesa. 

4.5.9 Prehrana  

Višja strokovna šola nudi študentom tudi možnost prehranjevanja. Na šoli je študentom v sklopu šolske 
menze na voljo malica oz. kosilo. Študentom je v drugem nadstropju na volju tudi avtomat za tople 
napitke ter prigrizke.  

4.5.10 Prostori namenjeni za študente v njihovem prostem času 

V preteklih študijskih letih je bila realizirana želja študentov, da imajo svoje prostore v času njihovega 

prostega časa ter druženja. Tako sta bila na novo opremljena dva prostora za druženje: učilnica, ki je 

namenjena druženju študentov v njihovem prostem času (učilnica 18), ter študentski kotiček v drugem 

nastropju, kjer sta nameščena tudi avtomat za tople napitke in prigrizke.  

V preteklem letu smo pridobii še zanimiv zunanji prostor, ki je namenjen druženju ter tudi 

izobraževanemu procesu. »Učilnico na prostem« v samostojnem projektu je pripravila, izdelala ter 

postavila skupna šestih študentov oblikovanja materialov.  
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5 ZAKLJUČEK 
V letošnjem študijskem letu je  izobraževalni proces potekal in se prilagajal trenutnim ukrepom glede 

na epidemiološke zahteve. Prvotno predvideni Letni delovni načrt se je zaradi epidemioloških ukrepov 

spreminjal, predvsem kar se tiče časovne razporeditve. Smo se pa vseskozi trudili da študentom 

zagotavljamo kakovostno izvajanje študijskega procesa (v skladu z možnostmi in epidemiološkimi 

ukrepi). Študijski proces v celoti gledano je bil popolnoma podrejen novi situaciji glede epidemije Covid 

19 in je večina izobraževalnega procesa potekala na daljavo. Po ponovnem odprtju šol za izvajanje 

izobraževalnega procesa pa je delovanje v šoli potekalo v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ. 

Hkrati smo poskušali izvajati tudi  vse potrebne aktivnosti za delovanje Višje strokovne šole in sprotno 

smo se udležili tudi dveh razstav in sejmov (ostale predvidene promcijske aktivnost so žal odpadle.) 

Višja strokovna šola je tudi v preteklem študijskem  letu, tako kot že leto poprej, izvajala aktivnosti za 

ustrezne izboljšave, predvsem v smislu povečanja atraktivnosti študijskih programov ter povečane 

promocije naše višje strokovne šole, z namenom povečanja števila  vpisanih študentov. Dosedanje 

promocijske aktivnosti so bile uspešne, v letošnjem letu okrnjene (ker so večinoma lahko potekale le 

preko spleta), vendar je vpis študentov na višješolski študij kljub temu zelo nepredvidljiv, predvsem 

zaradi povečanega povpraševanja po lesarskih kadrih tako v Sloveniji kot Avstriji. Kar pomeni, da se 

večje število srednješolcev po končani srednji šoli zaposli in se ne odločijo za nadaljnji študij.  

Ker želimo hkrati s promocijo lesa, predvsem promovirati našo šolo, sodelujemo pri promociji skupaj z 

našo srednjo šolo. Srednješolski programi gozdarstvo in lesarstvo, so namreč tudi tisti, ki jih je potrebno 

promovirati. Tudi osnovnošolski otroci, ki se bodo sicer najprej vpisali v srednješolske programe,  so za 

nas potencialni študenti. V sklopu tega se na srednješolski stopnji pripravljajo promocijske aktivnosti v 

smislu tehniških dni, kamor so povabljeni osnovnošolci.  

Hkrati bomo nadaljevali s konceptom promocijskih aktivnosti, kot smo jih izvajali v preteklem letu ter 

dodali še nove aktivnosti:  sodelovanje s srednjimi šolami, sodelovanje na sejmih ter predstavitvah na 

posameznih srednjih šolah, ter srednješolskih bazarjih, sodelovanje z mediji, tiskanimi mediji. Še večjo 

pozornost in poudarek bo potrebno posvetiti promociji preko družbenih omrežij (Facebook, Instagram, 

TikTok). Glede na zelo resno situacijo s Covid 19, pa smo že poskušali in bo potrebno preučiti še druge 

možnosti promocije, predvidevamo namreč, da se bodo ustaljene poti promocije kar precej spremenile 

oz. nekaterih ne bo možno izvajati. 

Letošnji izjemno prepoznaven projekt je bil projekt »Lesene torbice«, ki so ga izvedli študenti 1. letnika 

programa Oblikovanje materialov. Odmevno je bilo tudi sodelovanje na razstavi Čar lesa v Ljubljani in 

sodelovnaje na sjemu Mos v Celju.  

V preteklem letu smo bili aktivni tudi pri pripravi ostalih projektov, kjer so sodelovali naši študenti. 

Samo vključevanje študentov v projekte je bilo zelo uspešno, študenti pa zadovoljni s prikazom svojega 

vključevanja in dela. 
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5.1 Realizacija predlogov iz predhodnega študijskega leta 

 
V spodnji tabeli prikazujemo, kako smo realizirali predloge za delo iz predhodnega študijskega leta:  
 

Predlogi za delo v študijskem letu 2020/21 Zadolženi  Rok izvedbe 

 
Promocija: 
Dosedanje aktivnosti, 
dodatne aktivnosti z novimi sodobnejšimi pristopi, 
vezani tudi na Covid 19 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Vse leto - izvedeno 

 
Priprava promocijskih materialov – brošure, 
promocijske vrečke in drugi drobni promocijski 
materiali oz. izdelki 

 
Vodstvo VSŠ 

 
December 2020-
izvedeno 

 
Sprotno posodabljanje spletne strani,  
Sprotno udejstvovanje na facebook in instagram 
strani, spremljanje novosti in 
vključevanje novih oblik digitalne promocije, 
povečanje objav in  promocije na instagram profilu 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Sprotno- izvedeno. 
Spletna stran je 
popolnoma 
prenovljena v 
septembru 2021. 

 
Posodobitev postavljene razstave na hodniku 2. 
nadstropja.  
Razstavo izdelkov pripravijo študenti oblikovanja 

 
Vodstvo VSŠ, 
študenti oblikovanja 

 
Februar 2021- ni 
izvedeno zaradi 
covid 19 

 
Priprava razstave izdelkov študentov obeh 
programov v avli ali novem razstavnem ateljeju.  
Pripravijo študenti oblikovanja oz. lesarstva.  

 
Vlasta Čobal Sedmak, 
Igor Hovnik, Maja 
Čebulj, študenti 

 
Februar 2021 ni 
izvedeno zaradi 
covid 19 

 
Priprava vseh aktivnosti za izvedbo informativnega 
dneva februarja 2021. 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji, študenti 

 
Februar 2021- 
izvedeno 

 
Izvajanje predstavitev višješolskega študija za 
srednje šole 

 
Predavatelji, študenti 

 
Sprotno- zaradi 
covid 19 
predstavitve 
študija niso bile 
izvedene v živo, 
smo pa izvajali 
virtualne 
predstavitve  

 
Potrebno spodbuditi študente k hitrejšemu 
diplomiranju v obeh programih  (vsakoletni sestanki)  

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji  

 
December 2020- 
izvedeno 

 
Tesnejše sodelovanje med študenti programov (npr.  
več sodelovanja med študenti lesarstva in študenti 
oblikovanja -  Skupni projekti) 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji, študenti 

 
Sprotno- delno 
izvedeno 

 
Priprava in izvedba strokovnih ekskurzij za študente 

 
Predavatelji 

 
Maj 2021 - zaradi 
covid 19 se 
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ekskurzije niso 
izvajale 

 
Priprava projektov za oba programa 

 
Ravnatelj, 
Predavatelji  

 
Maj 2021- izvedeni 
so bili projektni 
tedni v delavnicah 

 
Izdaja zbornika Višje šole s prispevki predavateljev 

 
Ravnatelj, Metoda 
Vranjek 

 
December 2020 

izvedeno 

 
Izdaja publikacije z izdelki naših študentov 

 
Ravnatelj, Vlasta 
Čobal Sedmak, Igor 
Hovnik 

 
Maj 2021  
ni izvedeno 

 
Posodobitev anketiranja za vse deležnike in priprava 
posodobjenih spletnih anket v aplikaciji Edulibry ali 
Forms (offic 365) 

 
Ravnatelj, Andreja 
Peserl, Martina 
Prapertnik, Metoda 
Vranjek 

 
December 2020  
izvedeno v 
aplikaciji Microsoft 
office Forms, še v 
izboljšani obliki 
bomo anketiranje 
izvedli v 
prihodnjem štud. 
letu 

 
Priprava tečaja »varstvo pri delu« za vse študente 

 
Vodstvo VSŠ, Zlatko 
Jesenik, oktober 
2020 

 
Oktober  
2020 
izvedeno 

 
Priprava tečaja za spoznavanje dela in strojev v 
delavnicah (namen: več praktičnega dela v 
delavnicah) 

 
Vodstvo VSŠ, oktober 
2020 

 
Oktober 2020 
izvedeno 

 
Izvedba projekta z uvajanjem 3D PRINTERJA 

 
Igor Hovnik 

 
Maj 2021 
ni izvedeno 

 
Izvedba skupnega projekta KA 202 s Višji odborni 
škola Volyne, Češka in Tehniška univerza Zvolene, 
Slovaška   

 
Marjan Prelog, 
Vladimir Stegne, Igor 
Hovnik 

 
Konec projekta 
30.9.2021  
projekt se je zaradi 
covid 19 podaljšal 
in še ni zaključen 

 
Načrtovanje aktivnosti za izvedbo razstave Čar lesa  

 
Miroslav Novak, Igor 
Hovnik, Andreja 
Peserl 

 
Februar 2021 
Izvedeno, aktivno 
se je vključeval v 
pripravo g. Hovnik. 

 
Posodobitev opreme v delavnicah:  
Nabava skenerja 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Avgust  2021 
Ni  izvedeno 

 
Usposobitev dodatne učilnice v delavnicah, 
namenjene samo višji šoli 

 
Vodstvo VSŠ 

 
December 2020 
Delno  izvedeno 
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ANALIZA ANKET: 
Obravnava podanih mnenj, pripomb in predlogov 

  

Predlogi, mnenja  študentov:   

 
V času študija na daljavo, so bili nekateri 
predmeti preobsežni. 

 
Vodstvo VSŠ 

 
1.10.2020 razgovor 
ravnatelja s 
predavatelji 

 
Izboljšanje urnika, v smislu popoldanskih 
petkovih ur (problem za študente, ki se v petek 
vračajo domov). 

 
Vodstvo VSŠ, referat 

 
1.10.2020 
Dodatno pozornost 
pri pripravi urnika 

 
Na urnikih je včasih preveč prostih ur med enim 
in drugim predmetom.  

 
Vodstvo VSŠ, referat 

 
1.10.2020 
Dodatno pozornost 
pri pripravi urnika 

 
Več ekskurzij v podjetja. 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji 

 
31.5.2021 
Ni izvedeno zaradi 
Covid 

 
Več praktičnega pouka v delavnicah - delo na 
strojih. 
Pokazati stroje v delavnici in kako delujejo. 

 
Vodstvo VSŠ, 
delavnice 

 
31.5.2021 
Pri izvebi »tečaja za 
lesarstvo« več 
pozornosti 
namenjeno tudi 
prikazu delovanja 
strojev.  

 
Mogoče več povezave med šolo in podjetji.  

 
Vodstvo VSŠ, 
organizatorji PRI 

 
31.5.2021 
V dogovorih, prvi 
korak je borza 
podjetij  

 
Boljša organizacija pri predhodni predstavitvi 
lokalnih podjetij. 

 
Vodstvo VSŠ, 
organizatorja PRI 

 
31.12.2020 
V dogovorih, prvi 
korak je borza 
podjetij 

 
V  času praktičnega izobraževanja se prilagodijo 
ure izpitov, ki se izvajajo po 17 uri. 

 
Vodstvo VSŠ, referat 

 
1.10.2020 
Izvedeno, urejeno 
s študijskim 
koledarjem 

 
Predlogi, mnenja zaposlenih: 

  

 
Primerno izobraževanje za študij na daljavo.  

 
Vodstvo VSŠ 

 
Izobraževanje je 
bilo izvedeno in je 
potekalo 9. 9. in 
16.9.2020 

 
Predlogi, mnenja podjetij: 
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Premalo poznavanje programskih orodij npr 
Solidworks, Autocad. 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji 

 
 
1.10.2020 dodatna 
pozornost pri 
predmetih 

 
Čas izpitov za študente v času praktičnega 
izobraževanja ni ustrezen.  

 
Vodstvo VSŠ referat 

 
Izvedeno,  
Predlog referatu in 
predavateljem, da 
se v času 
opravljanja PRI 
izpiti izvajajo po 
17. uri.  

 
Več e-dokumentacije za urejanje PRI 
 

 
Vodstvo VSŠ, 
organzatorja PRI 

Organizatorici PRI 
sta pripravili nove 
oblike oddajanja 
dokumentov.Hkrati 
se preko Skupnosti 
VSŠ pripravlja nova 
aplikacija za 
spremljanje 
praktičnega 
izobraževanja (za 
organizatorje, 
mentorje in 
študente. 

 
Predlog za konkretno delo na projektu:  
Sodelovanje bi lahko bilo bolj poglobljeno, si 
predstavljam da bi lahko sama šola bolj sodelovala s 
podjetji 
 nasplošno. V Avstriji sem slišal za dober sistem, ko 
podjetja sodelujejo s šolami in potem kar študenti že 
delno delajo v podjetju in po šoli dobijo takoj službo. 
Vidim, da imamo slovenci res dobre izdelke, dobre 
ideje in pridne roke a dostikrat se ne znamo prodat v 
tujini in svetu, zato sam ko prodiram na svetovni trg 
vidim da je stvar čisto drugačna, kot pa ko sem hotel 
prodati izdelke v Sloveniji. Priporočam šoli da se bolj 
odpre svetovnemu trgu in se bolj posveti prodaji 
specialnih lesenih izdelkov v tujino preko spletnih 
portalov. sam bi morda lahko celo vodil kakšno 
predavanje o Etsy prodaji, na katerem spletnem 
portalu sem v kratkem času (roku 1ga leta) precej 
uspel na svetovnem trgu oz. bi opozoril da šoli 
manjka ta življenjski vidik, kaj po končanem študijo in 
kako naprej. Če bi sam imel kaj zraven pri vodstvu 
take šole, bi naredil en brand ki bi bil kot močen 
prodajni brand za svet, hkrati bi dal študentom in 
dijakom življenjsko prakso, saj bi mogli sami prodat 
izdelki ki bi si jih skupaj z učitelji zamislili. Nekateri bi 
se bolj posvetili sami prodaji, drugi pa sami izdelavi, 
tretji samemu dizajnu itd. Tako bi se lahko šola 
predstavljala v svetu in tudi zaslužila, a bi naredil tak 
sistem, da bi delno tudi sami študentu dobili plačano 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji 

 
Izvedli smo 
sodelovanje s 
predlagateljem,  
Izvedena je online 
delavnica. Izvedla 
Z.Steblovnik. 
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- kot študentsko delo - saj bi s tem imeli velik interes 
in večji občutek za to kako je v življenju. 

 

5.2 Predlogi za delo v prihodnjem študijskem letu 2021/22 

 
V spodnji tabeli smo pripravili predloge za delo v prihodnje, ki pa so hkrati tudi predlogi, kako povečati 

zanimanje za naše programe, povečati število vpisanih študentov in povečati zadovoljstvo študentov. 

Trudili se bomo slediti vsem pripravljenim predlogom, čeprav se zavedamo, da so pred nami precej 

negotovi časi povezani s epidemiološkim stanjem glede Covid 19, kar pomeni, da se lahko spremenijo 

naše načrtovane aktivnosti, oz. bodo prilagojene trenutni epidemiološki sliki in ukrepom ter 

priporočilom NIJZ. 

Vse aktivnosti bodo tako kot v lanskem letu prednostno usmerjene v povečanje promocije študijskih 

programov, povečanja zanimanja študentov za naše programe, povečano prepoznavnost šole ter 

posledično povečanje vpisa, ter hitrejše diplomiranje študentov. Hkrati se bodo izvajale aktivnosti za 

večjo atraktivnost posameznih predmetov, oz. se bodo izvajali na sodobnejše načine, kar bomo dosegli 

tudi z eventualno pridobitvijo novih kadrov ter s posodobitvijo opreme v delavnicah oz. z nabavo nove 

aktualne in tehnološko naprednejše opreme.  

Poleg tega stremimo k izvedbi projektov za študente, kjer se študenti aktivno vključijo v izvedbo 

projektov, ter tako pridobivajo praktične izkušnje, pri pripravi, oblikovanju idej, realizaciji in promociji 

projektov. Želimo, da se projekti izvajajo v obeh programih: Lesarstvo in Oblikovanje materialov. 

Predlogi za delo v študijskem letu 2021/22 Zadolženi  Rok izvedbe 

 
Promocija: 
Dosedanje aktivnosti, 
dodatne aktivnosti z novimi sodobnejšimi pristopi, 
vezani tudi na Covid 19 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Vse leto  

 
Priprava promocijskih materialov – brošure, 
promocijske vrečke in drugi drobni promocijski 
materiali oz. izdelki 
 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Vse leto 

 
Organizacija kariernega dogodka »Borza kadrov« s 
predstavitvijo podjetij študentom, kjer se vkjučijo 
predstavniki podjeta in mentorji 

 
Org. PRI: Metoda 
Vranjek, Andreja 
Peserl 

 
Oktober 2022 

 
Organizacija in izvedba »dizajnerskega klepeta«  
Pogovor bo potekal v mesecu marcu z gostujočo 
predavateljico dr. Özlem Özgenc iz Karadeniz 
University, Trabzon, Turčija 

 
Andreja Peserl 

 
Marec 2022 

 
Sprotno udejstvovanjena  družbenih omrežjih,  
spremljanje novosti in 
vključevanje novih oblik digitalne promocije. 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Sprotno 
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Posodobitev postavljene razstave na hodniku 2. 
nadstropja.  
Razstavo izdelkov pripravijo študenti oblikovanja 

Vodstvo VSŠ, 
študenti oblikovanja 

Februar 2022 

 
Priprava razstave izdelkov študentov obeh 
programov v avli ali novem razstavnem ateljeju.  
Pripravijo študenti oblikovanja oz. lesarstva.  

 
Vlasta Čobal Sedmak, 
Igor Hovnik, Maja 
Čebulj, študenti 

 
Februar 2022 

 
Priprava vseh aktivnosti za izvedbo informativnega 
dneva februarja 2022. 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji, študenti 

 
Februar 2022 

 
Izvajanje predstavitev višješolskega študija za 
srednje šole s poudarkom na pripravi primerne 
platforme za spletno predstavitev študijskih 
programov.  

 
Predavatelji, študenti 

 
Sprotno 

 
Tesnejše sodelovanje med študenti programov (npr.  
več sodelovanja med študenti lesarstva in študenti 
oblikovanja -  Skupni projekti) 

 
Vodstvo VSŠ, 
predavatelji, študenti 

 
Sprotno 

 
Priprava in izvedba strokovnih ekskurzij za študente 

 
Predavatelji 

 
Maj 2022 

 
Priprava projektov za oba programa 

 
Ravnatelj, 
Predavatelji  

 
Maj 2022  

 
Izdaja zbornika Višje šole s prispevki predavateljev 

 
Ravnatelj, Metoda 
Vranjek 

 
December 2022 

 

 
Izdaja publikacije z izdelki naših študentov 

 
Ravnatelj, Vlasta 
Čobal Sedmak, Igor 
Hovnik 

 
Maj 2022 
 

 
Priprava tečaja »varstvo pri delu« za vse študente 

 
Vodstvo VSŠ, Zlatko 
Jesenik 

 
Oktober  
2021 
 

 
Priprava tečaja za spoznavanje dela in strojev v 
delavnicah (namen: več praktičnega dela v 
delavnicah) 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Oktober 2021 
 

 
Izvedba skupnega projekta KA 202 s Višji odborni 
škola Volyne, Češka in Tehniška univerza Zvolene, 
Slovaška. Projekt se je zaradi Covid podaljšal  

 
Marjan Prelog, 
Vladimir Stegne, Igor 
Hovnik 

 
 

 
Načrtovanje aktivnosti za izvedbo razstave Čar lesa 
in drugih razstav ter sejemskih priložnosti 

 
Miroslav Novak, Igor 
Hovnik, Andreja 
Peserl 

 
sprotno 
 

 
Posodobitev opreme v delavnicah:  
Nabava skenerja 
 
 

 
Vodstvo VSŠ 

 
Avgust  2022 
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PREDLOGI NA PODLAGI ANALIZE ANKET 

  

Slaba odzivnost študentov:  
Pripraviti nadgradnjo trenutno vmesnega načina 
anketiranja, tako da so ločene ankete za izvedbo 
predmetov in študijski proces, ter ankete ločene po 
posameznih predmetih.  
Predavatelji so zadolženi za ankete pri svojih 
predmetih. 
Še dodatni opomniki s strani referata. 

Komisija za kakovost, 
vodstvo, predavatelji 

December 2021 

Slabše ocene pri posameznih predmetih pri 
študijskem programu Oblikovanje materialov  
Delni razlog je v izvajanju štud.procesa na daljavo. 
Razgovor s študenti in predavatelji. 

Vodstvo VSŠ December 2021 

Slabše ocene pri organizaciji izvajanja projektnega 
tedna v šoli vezano predvsem na prostorsko in 
časovno razporeditev.  
Podrobno proučiti možnosti za izvajanje v 
delavnicah, razmisliti o številu študentov oz. 
povečanju številu skupin, izvajanje proj. tedna 
izrecno v popoldanskam času,  
Predhodna natančna uskladitev o razpoložljivosti 
delavnic s srednjo šolo. (v lanskem  štud. letu je bilo 
zaradi Covida in nenehnega spreminjanja nemogoče 
natančno načrtovati zasedenost oz. razpoložljivost 
delavnic). 

Vodstvo VSŠ, 
mentorji PRI, 
mentorji v delavnicah 

December 2021 

Slabše ocene pri organizaciji izvajanja projektnega 
tedna v šoli :Usposobitev dodatne učilnice v 
delavnicah, namenjene samo Višji šoli, 
Več prostora namenjenega za program oblikovanje 
materialov.  

 
Vodstvo VSŠ 

 
December 2022 
 

Bolj pogosti sestanki in razgovori 
Glede na boljše epidemiološko situacijo bomo lahko 
izvedli več in pogostejše sestanke v živo.  
 

Vodstvo VSŠ Sprotno 

 

 

 

 

 

 


