Mladi mladim:

Nik Kegl in Žiga Dobnik, dijaka programa Gozdarski tehnik
Obiskujeta izobraževalni program gozdarski tehnik.
Nik, Kako poteka izobraževanje in katera znanja si pridobil?

Izobraževanje v programu gozdarski tehnik traja štiri leta in v tem času
sem pridobil ogromno znanja: osnove trženja z lesom, znanje iz
prepoznavanja drevesnih, pa tudi živalskih vrst, dela in ukrepi, ki se
izvajajo v gozdu …
Praktični pouk se izvaja na šolskem gozdarskem poligonu, ko pa smo že
dovolj podučeni, pa se naša praksa preseli v šolski gozd.

Žiga, kaj ti je šola nudila v vseh letih izobraževanja?

Veliko praktičnega in teoretičnega znanja in užival sem pri obojem, tako
pri praktičnem kot teoretičnem izobraževanju. Zelo sem tudi dozorel v
načinu razmišljanja, ki ga potrebujem za uspešno izobraževanje in delo.

Žiga, ali so poklici v gozdarstvu iskani in perspektivni, glede
na to, da je tudi les naše največje naravno bogastvo?
Kakšna so dela v gozdarstvu in kakšno je plačilo?
V gozdarstvu se dandanes išče veliko ljudi, saj kadra primanjkuje. Pri
delu v gozdarstvu lahko izbiraš med različnimi delovnimi mesti, pač
tistimi, ki te zanimajo ali veselijo. Lahko si fizični delavec na terenu, na
primer sekač, traktorist ali pa delaš v pisarni. V vsakem primeru gre za
razgibano in zanimivo delo. Plačano je še kar dobro, imaš pa tudi
možnosti napredovanja v višji plačilni razred.

Žiga, Kateri predmeti in znanja se ti zdijo še posebej pomembna za opravljanje poklicev v
gozdarstvu?
Žiga: Še posebej pomembno se mi zdi spoznavanje drevesnih vrst, način gospodarjenja z gozdom in koordiniranost
v prostoru. Naj naštejem nekaj predmetov: dendrologija, teoretični del prakse, urejanje gozdnate krajine, trženje
lesa, organizacija del v gozdu, lovstvo.

Ali bi na osnovi pridobljenih izobraževalnih izkušenj svetoval osnovnošolcem vpis v program gozdarstvo?
Tudi dekletom?
Nik: Vsekakor bi osnovnošolcem svetoval vpis v gozdarski program na Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor,
še posebej, če jih zanimata razgibano delo in delo v naravi. Tudi dekletom bi svetoval vpis, saj to ni več dominanten
poklic za moške, ampak se v program gozdarstvo vpisuje tudi vedno več deklet. Na šoli jih imamo že kar nekaj.

Kaj pa ti je bilo na šoli še posebej všeč?

Nik: Najbolj všeč mi je odnos profesorjev gozdarskih predmetov do nas dijakov, saj so izkazali veliko spoštovanje pri
tem. Ustvarjajo pozitiven in sproščen odnos, kar vpliva na to, da je šolanje lažje in se ob tem še veliko naučiš.
Žiga: Meni je ob vsem, kar je povedal že Nik, všeč še to, da se lahko o vsem dogovoriš s profesorji. Osebno menim,
da ni nič boljšega od tega. Vpis na našo šolo zares priporočam.
Ali že vesta, kaj bosta počela po maturi oziroma kje bosta nadaljevala svojo poklicno oziroma izobraževalno
pot?
Nik: Načrtujem nadaljevanje izobraževanja, in sicer ali na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer gozdarstvo, ali pa na
zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
Žiga: Tudi jaz bom nadaljeval svojo izobraževalno pot v gozdarstvu na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

