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Gozd je naše bogastvo, les, topel in lep material 
pa priložnost, da si ob ustvarjalnem delu, ki nas 

notranje zadovoljuje, oblikujemo varno prihodnost.
Slovenija ima preko 60 % svoje površine porasle z 
gozdovi. Vsako leto priraste novih 70 mio m3 lesne 
mase, trenutno pa posekamo le slabo polovico tega 
prirastka. Surovino, ki se obnavlja, imamo, potrebu-
jemo pa veliko mladih in podjetnih ljudi z znanjem,
ki bodo to surovino predelali. Lesarji moramo obvla-
dovati celoten krog - od razreza hlodovine, snovanja 
in načrtovanja ter izdelave zanimivih izdelkov za po-
trošnika. Ob tem lahko lesne ostanke predelamo v 
različne oblike biomase. Les je lep in naraven. Iz lesa 
ustvarjamo nepogrešljive predmete našega vsakdana

Zakaj bi se vpisal v program MIZAR?
• Les je naraven, vedno bolj cenjen in aktualen ma-

terial.
• Znal boš načrtovati in izdelati unikatne, edinstvene 

izdelke.
• Postaneš lahko eden najbolj iskanih obrtnikov, kar 

mizar gotovo je.
• Če boš želel, boš imel možnost nadaljevanja šolanja.

Program MIZAR je prenovljeni program, organiziran 
po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje pote-
ka tri leta. Program je ovrednoten s 180 kreditnimi 
točkami. V treh letih te čaka veliko praktičnega izo-

braževanja v šolskih delavnicah, v lesarskih podjetjih 
ali pri obrtnikih. Pri splošnih predmetih se znanja 
povezujejo s temami pri strokovnih modulih. Izobra-
ževanje pa ti bodo popestrile tudi različne interesne 
delavnice.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu mizar?
Po triletnem izobraževanju boš opravil zaključni izpit 
iz dveh izpitnih enot:
• Slovenščina
• Izdelek in zagovor, kjer boš načrtoval in izdelal 

izdelek, ki si ga boš sam izbral.

Kam po izobraževanju v programu MIZAR?
Po končanem izobraževanju se lahko zaposliš v pod-
jetju ali pri obrtniku, odločiš pa se lahko tudi za sa-
mostojno pot v obrti. Možnost je tudi nadaljevanje 
izobraževanja v programu lesarski tehnik – PTI. Po 
opravljeni poklicni maturi se lahko kot lesarski tehnik 
vpišeš na višješolsko ali visokošolsko izobraževanje.

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.
(Teischinger)

Znanje in zavedanje o lesu, ima pridih čarobnosti  in 
nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je

kreativno in lepo.
(neznan avtor)
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slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 2 uri
umetnost: 1ura
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
osnove lesarstva: 4 ure
obdelava lesa: 7 ur
obdelava lesnih plošč: 4 ure
tehnologija: 1 ura
konstruiranje: 1 ura
računalništvo v stroki: 1 ura
praktični pouk: 1 ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

slovenščina: 2 uri
matematika: 2 uri
tuji jezik: 2 uri
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri 
obdelava lesnih plošč: 1 ura
stavbno pohištvo: 5 ur
bivalno pohištvo: 4 ure
snovanje izdelka: 1 ura
tehnologija: 3 ure
računalništvo v stroki: 1 ura
praktični pouk: 4 ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 2 uri 
športna vzgoja: 2 uri
bivalno pohištvo: 3 ure
snovanje izdelka: 4 ure
tehnologija: 5 ur 
cnc tehnologija: 4 ure
praktični pouk: 5 ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 18 tednov
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