
SREDNJA GOZDARSKA 
IN LESARSKA ŠOLA 

POSTOJNA



POPOTOVANJA
nas navdihujejo, obogatijo z mnogimi 
spoznanji in novim znanjem, napolnijo z 
energijo, pa tudi spremenijo naš pogled 
na svet in ljudi, ki prebivamo na skupnem 
planetu.



Potovanja v SGLŠ Postojna:
Strokovne ekskurzije

• Gozdarska ekskurzija v Avstrijo

• Austrofoma, gozdarski sejem

• Ambient – sejem pohištva

• Proizvodnja lesenih montažnih objektov RIKO 

HIŠE

• Festival znanosti

• Po poteh soške fronte

• Trst skozi zgodovino…



Mednarodne izmenjave
V letu 2019 prejeli visoko nagrado –

Jabolko kakovosti, nacionalno 
priznanje za najboljše prakse 
mobilnosti in mednarodnega 
sodelovanja za področje poklicnega 
in strokovnega izobraževanja.

Trenutno iščemo primere dobrih 
praks in nadgrajujemo znanje v 
naslednjih državah:

Finska

Danska

Španija

Švedska

Slovaška

Češka

Poljska

Avstrija

Islandija

V. Britanija

Nemčija

Romunija

Irska



Tekmovanja

• Evropsko tekmovanje v gozdarskih 

veščinah za dijake in študente

• Alpe-Adria, gozdarska olimpijada

• Domijada, državno tekmovanje 

dijakinj in dijakov dijaških domov

• Tekmovanja iz splošnih predmetov

• Literarni natečaji…



Zakaj GOZDARSTVO?

• dinamično delo na svežem  zraku 

• stik z naravo in živalmi v gozdu

• vir zaslužka za več generacij

• sodobne tehnologije



GOZDAR

• izobraževanje traja 3 leta 

• deficitaren poklic

• ob zaključku so dijaki usposobljeni za:
• izvajanje del v gozdu ob upoštevanju varstva pri delu,
• izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla,
• vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru, 
• opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah, 
• vzdrževanje gozdnih prometnic in manjših vodotokov, 
• vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in 

gozdnih drevesnicah

• možnost nadaljevanja šolanja v PTI programih (3+2)



GOZDARSKI TEHNIK

• izobraževanje traja 4 leta

• maturantje so usposobljeni za:
• načrtovanje, spremljanje in vodenje dela v gozdni proizvodnji, 
• kakovostno izvajanje dela in nalog pri gojenju in varstvu gozdov,
• kakovostno načrtovanje gospodarjenja s prosto živečimi živalmi, 
• trženje gozdno-lesnih proizvodov,
• kakovostno izdelavo sečno spravilnih načrtov,
• nadziranje del v gozdnem delovišču,
• odgovorno urejanje gozdov in pridobivanje dendrometričnih parametrov,
• uporabo gozdarskih strojev in naprav

• možnost nadaljevanja šolanja na visokošolskih strokovnih in 
univerzitetnih študijih ter višjih šolah 



Priporočamo še:

• Na spletni strani:
• opis programov: https://sgls.si/programi/gozdarstvo/

• življenje pri nas: https://sgls.si/dijasko-zivljenje/zivljenje-pri-nas/ kjer si lahko 
pogledate šolsko in domsko kroniko, ki opisujejo aktualno življenje v SGLŠ, 

• potovanja: https://sgls.si/dijasko-zivljenje/popotovanja/ predstavljajo naše 
pohajanje po svetu v okviru mednarodnih izmenjav, tekmovanj…

• FB :
• šola: https://www.facebook.com/solaSGLS/

• dom: https://www.facebook.com/dijaskidom.sgls.9

https://sgls.si/programi/gozdarstvo/
https://sgls.si/dijasko-zivljenje/zivljenje-pri-nas/
https://sgls.si/dijasko-zivljenje/popotovanja/
https://www.facebook.com/solaSGLS/
https://www.facebook.com/dijaskidom.sgls.9


„Pridi po znanje in uresniči 
svoje sanje.“ 

SGLŠ Postojna


