
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 GOZDARSTVO IN LOVSTVO
2019/20

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja dve leti. Študijski program 
je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po 
sistemu ECTS.

KRAJ IN ČAS IZVEDBE
Predavanja bodo potekala stavbi Višje strokovne šole 
na Ljubljanski cesti 2 v Postojni, ter v laboratorijih 
na Šolskem centru, Cesta v Staro vas 2.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Študent ima v vsakem letniku 400 ur praktičnega 
dela (10 tednov), ki si ga zagotovi ob pomoči šole.
Program je zasnovan tako, da sledi trendom 
sodobnega časa. Gospodarjenje, urejanje, 
načrtovanje in izvajanje del v gozdarstvu in 
lovstvu so medsebojno celostno povezane, kar bo 
doprineslo k temeljito izobraženemu in praktično 
usposobljenemu diplomantu gozdarstva in lovstva. 
Izbirnost je v programu zaobsežena v obsegu 
20 kreditov in omogoča ustrezno prilagajanje 
usposobljenosti diplomantov glede na njegove 
interese in je usklajeno s potrebami trga dela.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim 
in praktičnim uporabnim znanjem s področja 
gozdarstva in lovstva, pridobiti in poglobiti teoretična 
in praktična znanja o gozdarstvu in lovstvu ter 
oblikovati celostni pogled  na razvoj gozdarstva in 
lovstva, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja 
kakovosti v gozdarsko lovski dejavnosti.

POKLICNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
izdelava gozdnogojitvenih načrtov, sodelovanje pri 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov za gospodarsko 
enoto, sečno-spravilnih načrtov in lovsko-
gospodarskih načrta, spremljanje razvoja populacij 
prosto živečih živali njihove usklajenosti z gozdnim 
biotopom, spremljanje in evidentiranje pojavljanja 
redkih živalskih in rastlinskih vrst in dajanje 
predlogov za njihovo varovanje – tudi zunaj gozda 
in v širšem gozdnem okolju, nadziranje območij v 
povezavi v  zakonskimi in podzakonskimi akti  na 
področju lovstva in naravovarstva, samostojno 
organiziranje, koordiniranje, upravljanje del v 
gozdarskih družbah, zasebni posesti in še mnogo 
drugih.

Pridite in odločite se za študij na programu 
Gozdarstvo in lovstvo
Ravnateljica Višje strokovne šole  

        Nada Vadnov, univ. dipl. psih.

PROGRAM GOZDARSTVO IN LOVSTVO
Če želiš dobiti kvalitetno, dobro teoretično in 
praktično znanje s področja gozdarstva in lovstva, 
če želiš opraviti prakso v tujini, če se želiš pridružiti 
tistim, ki zmagujejo na evropskih prvenstvih ali pa 
če mogoče želiš samo preživeti živahno in raznoliko 
študentsko obdobje … potem je študij gozdarstva 
in lovstva prava odločitev, ki te bo odlično opremil z 
veščinami za vstop na trg dela.

Koliko študentov bomo letos vpisali?
Razpisujemo 50 študijskih mest za redni in 50 za 
izredni študij.

VPISNI POGOJI
V izobraževanje se lahko vključite če ste končali 
katerikoli štiriletni srednješolski program (tudi 
program poklicno-tehniškega izobraževanja) 
oziroma gimnazijo, poklicni tečaj ali tem programom 
ustrezne srednješolske programe. Kandidati za vpis 
oddajo prvo prijavo za vpis, v skladu z Razpisom 
za vpis v višje strokovno izobraževanje v tekočem 
študijskem letu. 

POMEMBNE INFORMACIJE PRED VPISOM

Do kdaj morate poslati prijavo za vpis 
v višjo strokovno šolo?

S priporočeno pošiljko do 18. marca 2019.

Kako se lahko prijavite?
Na voljo je spletni obrazec www.vss-ce.com/vps, 
ki vam omogoča pripravo obrazca z računalnikom. 
Obrazec nato natisnete, podpišete in skupaj z 
dokazili (če so potrebna) pošljete na višješolsko 
prijavno službo. Obrazca ni mogoče kupiti!
Koliko prijav lahko pošljete?
Samo eno, na katero napišete do 3 študijske želje.

Prijavo pošljite priporočeno na naslov:
Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, 
Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku 
imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v 
redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem 
izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program 
visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v 
višjem strokovnem izobraževanju.



ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Po opravljenih študijskih obveznostih študent opravi 
diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomske naloge 
in njenega zagovora. S prilogo k diplomi bodo 
diplomantom omogočene večje možnosti delovne 
mobilnosti. Po uspešnem zaključku izobraževanja 
Višja strokovna šola diplomantu/diplomantki izda 
diplomo. S tem študent pridobi raven izobrazbe 6/1 
in strokovni naziv 
inženir/inženirka gozdarstva in lovstva.

ŠOLNINA
Za redni študij šolnine ni.

MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Študentje imajo po končani višji šoli možnost 
nadaljevanja študija na nekaterih visokih strokovnih 
šolah (raven izobrazbe 6/2).

INFORMATIVNI DAN:

v petek, 15. 2. 2019, ob 11.00 in 17.00 
v soboto, 16. 2. 2019, ob 11.00 

v prostorih Višje strokovne šole 
na Ljubljanski cesti 2.

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Višja strokovna šola
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Tel: 05/ 721 23 30 in 05/ 721 23 31
Fax: 05/ 721 23 34

http://www.vspo.si
e-mail: vs.postojna@guest.arnes.si

v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in
lesarsko šolo Postojna

Ime modula / predmeta 
Obvezno 

/ 
izbirno

Št. kontaktnih ur Skupaj Kreditne 
točke

PR SV LV

POSLOVANJE IN EKONOMI-
KA (PEK)

Poslovno sporazumevanje 
in vodenje (PSV)

obv.
42 6 24 72 6

Ekonomika in management 
podjetij (EMP) 42 6 24 72 6

KOMUNIKACIJA IN INFOR-
MATIKA (KIN)

Strokovna terminologija v 
tujem jeziku (STJ)

obv.

30 30 60 5

Strokovna informatika in 
statistične metode vredno-

tenja (SIS)
18 6 24 48 4

Trajnostni razvoj z izbrani-
mi poglavji biologije (TRB) 12 36 48 4

GOJENJE GOZDOV

Gojenje gozdov s fitoceno-
logijo (GGF)

obv.

72 90 162 12

Gojenje gozdov z načrto-
vanjem (GGN) 36 36 72 5

Praktično izobraževanje 1 
(PRI1) 400 13

PROSTIZBIRNI MODUL ALI 
PREDMET 60 5

Ime modula / predmeta 
Obvezno 

/ 
izbirno

Št. kontaktnih ur Skupaj Kreditne 
točke

PR SV LV

PRIDOBIVANJE LESA 
(PRL)

Gozdni proizvodi (GPR)
obv.

30 36 66 5

Gozdna tehnologija 
in organizacija del v 
gozdarstvu (GTO)

84 12 72 168 13

LOVSTVO (LOV)

Lovstvo (LOV) obv. 60 12 48 120 9

IZBIRNI MODULI

Človek in gozd (ČIG)

izb.

30 30 60 5

Gozdna ekologija (GOE) 30 30 60 5

Urejanje gozdnate krajine 
(UGK) 30 30 60 5

Lesni proizvodi (LEP) 30 30 60 5

Lovsko načrtovanje (LON) 30 30 60 5

Semenarstvo, drevesni-
čarstvo in hortikulturne 

ureditve (SDH)
30 30 60 5

Praktično izobraževanje 
2 (PRI2) 400 13

DIPLOMSKI IZPIT (DIP) 5

Predmetnik za 1. letnik programa 
Gozdarstvo in lovstvo

Predmetnik za 2. letnik programa 
Gozdarstvo in lovstvo

Izvajali bomo module glede na izražen interes 
študentov.


