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KAJ JE VPLIVALO NA 
VAŠO ODLOČITEV ZA 
VPIS NA SŠ GVO? 

Na mojo odločitev za vpis na to šolo so delno vplivali starši, prav tako pa 
si nisem želel iti na gimnazijo, tako kot prej moj brat in obe sestri. Glavni 
razlog je bil ta, da sem že od malega zelo rad bil v naravi, večino otroštva 
sem preživel zunaj na zraku.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Če povem iskreno, se najprej, ko pomislim na srednjo šolo, spomnim na 
vse svoje sošolke in sošolce, s katerimi smo vzpostavili res močno vez. Z 
nekaterimi smo še sedaj v rednem stiku. Druga stvar, ki mi je ostala v 
spominu, so vse obšolske dejavnosti, katerih sem se udeleževal in s tem 
širil svoje obzorje in kreativnost. Potem pa so tu še ostale stvari, od zelo 
zanimivih predmetov, ki so mi prišli prav kasneje na faksu, pa do 
vsakoletnih državnih srečanj okoljevarstvenikov Slovenije, ki so bila 
vedno zelo zanimiva in poučna. Prav tako bi izpostavil profesorje, ki so 
bili res v veliki večini zelo korektni in človeški in so s tem olajšali otroško 
muko obiskovanja šole. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Po zaključeni maturi, ki je bila zame res zelo uspešna – kar pomeni, da 
so nas učitelji očitno zelo dobro pripravili – sem se vpisal na visokošolski 
študij gozdarstva na Biotehniško fakulteto, kar je bila zame najboljša 
odločitev v življenju. Tam sem se naučil res veliko novega in hitro sem 
doumel, da bo gozdarstvo poklic mojega življenja. Po diplomi sem se 
vpisal na drugo stopnjo (magisterij), vendar sem po dveh mesecih dobil 
službo oz. pripravništvo na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Nazarje. 
Tam sem opravil osemmesečno pripravništvo in spoznal celotno delo 
Zavoda za gozdove, istočasno pa sem naredil tudi ZUP (Zakon o upravnem 
postopku) in strokovni izpit, ki je predpogoj, da se lahko zaposliš. Po 
zaključku le-tega sem se zaposlil kot revirni gozdar na območju 
Smrekovca, kjer sem delo opravljal eno leto. Ker je bilo delo tako daleč 
od doma naporno (živim v Štorah), sem se odločil, da si delo najdem 
bližje domu. Tako sem se zaposlil na Zavodu za gozdove, OE Celje, in 
sicer kot revirni gozdar na območju Polzele. Delo sem tam opravljal pol 
leta. V tem času se mi je ponudila nova služba, in sicer služba skrbnika 
oz. delovodje nadškofijskih gozdov na območju Zgornje Savinjske. Delo 
sem sprejel in ga sedaj opravljam že 1 leto. Ukvarjam se s celostnim 
načrtovanjem gospodarjenja z gozdom, izvedbo sečnje in s prodajo lesa. 
 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

Glede na to, da sem ostal v naravoslovnih vodah, mi je pri nadaljnjem 
šolanju kar nekaj stvari prišlo prav. Poleg osnovnih predmetov, kot sta 
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PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

matematika in slovenščina, so mi koristili predvsem naravoslovni 
predmeti, ki so se navezovali na varovanje okolja (Natura 2000 …) in 
trajnostni razvoj, ki je pravzaprav temelj celotnega gozdarstva. V 
celotnem učnem procesu sem se naučil skrbeti za dober odnos do narave, 
ki dandanes ni več samoumeven. 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Svetoval bi jim predvsem to, da se naj res odločijo za tisto srednjo šolo, 
ki jim je najbližja in bi jih v prihodnosti lahko pripeljala do ciljev, ki so si 
jih že oziroma si jih še bodo zastavili. Menim, da je okoljevarstveni tehnik 
pravi izobraževalni program predvsem za »naravoslovce«, ker ti nudi 
prave smernice za prihodnost, prav tako pa za razliko od gimnazijskega 
programa ni treba cele dneve sedeti za zvezki, kar pomeni, da lahko več 
časa posvetiš svojim hobijem. 
 

 


