
OBRAZEC 5 - ZA PRIPRAVO PROGRAMOV 
VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Oblikovanje materialov 

• PREDLOG 
• ČISTOPIS 

 

1. PODATKI O PREDLAGATELJU 

Predlagatelj Center RS za poklicno izobraževanje 

Naslov Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana 

Kontaktna oseba Igor Leban 

Telefon 01/5864-200 

E-naslov igor.leban@cpi.si 

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 

Ime študijskega programa OBLIKOVANJE MATERIALOV 

Naziv strokovne izobrazbe  
(moška in ženska oblika naziva) 

Inženir oblikovanja/ inženirka oblikovanja  
 

Okrajšava naziva strokovne izobrazbe Inž. obl.  

Vrsta študijskega programa Višješolski strokovni program 

Programska skupina po stroškovni 
zahtevnosti (ustrezno obkrožite):                       

1 2 3 4 

 Razvrstitev po KLASIUS-SRV 1 6 1 0 1 

Razvrstitev po KLASIUS-P 2 1 4 0 
Raven kvalifikacije SOK 6 
 EOK 5 
 EOVK Kratki cikel 
Študijski program je (ustrezno 
podčrtajte):                       
- spremenjen oziroma dopolnjen 
- prenovljen in nadomešča obstoječi 

program* 
- nov 

 
 

 

Sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje (številka in datum seje): 
(Rubriko izpolnite samo za čistopis programa.) 

175. seja, dne 20. 12. 2019 



* (Vpišite ime programa, identifikacijsko številko programa, številko in datum seje strokovnega sveta, 
na kateri je bil sprejet, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen.) 



3. POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM 
PRIPRAVLJEN 

Poklicni standard Sprejet na Strokovnem 
svetu RS za poklicno in 
strokovno izobraževanje 
(številka in datum seje) 

Objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije 
št. ________ 
ali v bazi NRP - št. sklepa 
ministra ______________ 

Oblikovalec/ oblikovalka izdelkov iz 
naravnega in umetnega kamna 

85/21.09.2007 85/2007 

Oblikovalec umetniških izdelkov iz 
lesa in lesnih tvoriv 

85/21.09.2007 85/2007 

Oblikovalec specialnih izdelkov iz 
lesa in lesnih tvoriv 

85/21.09.2007 85/2007 

Oblikovalec bivalnega in stavbnega 
pohištva 

85/21.09.2007 85/2007 

Oblikovalec/ oblikovalka kovin in 
polimerov 

85/21.09.2007 85/2007 

 
4. SESTAVLJALCI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KATALOGOV ZNANJA 

Vrsta dokumenta / Sestavina študijskega 
programa 

Avtorji 
(ime, priimek, strokovni ali akademski naziv, inštitucija) 

Dopolnitev posebnega dela programa 
– znanje, ki ga morajo imeti izvajalci 
predmetov 

Mirjam Založnik, ŠC Ljubljana, Višja strokovna šola 
Anton Marn, ŠC Srečka Kosovela Sežana, 
Višja strokovna šola  
Miroslav Novak, Višja strokovna šola za les in oblikovanje 
materialov Maribor 

Katalog znanja za predmet: 
Dokumentiranje in arhiviranje Posodobitev: dr. Tatjana Hajtnik, Arhiv RS 

5. KRATKA UTEMELJITEV PREDLOGA 

Hiter tehnološki razvoj in pojav sodobnih tehnoloških orodij imajo za posledico, da v vseh sferah 
družbenega življenja nastajajo zapisi samo še v digitalni obliki (projektna dokumentacija, gradbena 
dokumentacija, dokumenti pisarniškega poslovanja, slike, načrti, zemljevidi itd.), te pa je treba znati 
potem tudi pravilno shraniti za nadaljnjo uporabo.  
Zato je v višješolskem študijskem programu Oblikovanje materialov posodobljen katalog znanja za 
predmet Dokumentiranje in arhiviranje ter dopolnjena znanja, ki jih morajo imeti izvajalci tega 
študijskega predmeta z visokošolskim znanjem računalništva ali informatike. 
Ostale sestavine programa so nespremenjene.  



6. PREDLOG SKLEPA  
(Rubriko izpolnite samo za predlog programa.)  

 

 
 
Datum: 28. 1. 2020 
 
             
 
Obrazec izpolnila:        Odgovorna oseba: 
Helena Žnidarič        mag. Janez Damjan 
Vodja oddelka za kurikul in svetovanje     Direktor 
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