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Na Višji strokovni šoli Postojna sem se vpisal na program Gozdarstvo in lovstvo kot izredni študent v 

želji, da bi poglobil svoje znanje o gozdu in življenju v njem.  

Že od prvega letnika dalje smo imeli možnost spoznavati gozd na različne načine in v vseh svojih 

funkcijah. Neprecenljiv pripomoček pri tem spoznavanju so načrtovane prakse.  

Pri predmetu Semenarstvo, drevesničarstvo in hortikultura smo imeli s profesorjem Matjažem 

Mastnakom zelo zanimiv ogled napredne  drevesnice v okolici Pohorja, kjer smo imeli priložnost v živo 

videti, kako potekajo različne faze gojenja dreves. Nekaj dni pozneje pa smo lahko v Arboretumu v 

Volčjem Potoku ocenjevali nasad vrtnic, obdelavo semen in proces gojenja okrasnih grmovnic v toplih 

gredah. S profesorjem Mladenom Prebevškom smo si pri predmetu Gojenje gozdov z načrtovanjem 

ogledali dve rastišči ter ju analizirali glede na različne gojitvene faze. S profesorjem Vojkom Černigojem 

pa smo se podali na Panovce in po skupinah izmerili lesno zalogo na podlagi dveh različnih metodah.  

  



Najbolj intenzivni pa so bili ogledi tik pred počitnicami pri predmetu  Gojenje gozdov s fitocenologijo s 

profesorjem  Živanom Veseličem, ki je skupaj s profesorjem Aleksandrom Marinškom pripravil štiri 

celodnevne izlete, na katerih smo si ogledali skoraj štirideset značilnih rastišč na različnih strukturah tal, 

v različnih vremenskih razmerah in na različnih višinah. Na te izlete smo se vsakič odpeljali zgodaj zjutraj 

z avtobusom in se vračali pozno zvečer. Pri vsakem rastišču sta nam profesorja  predstavila značilna 

zelišča, s katerimi smo lahko razlikovali področja za gojenje raznih tipov dreves. Ob vsakem ogledu smo 

tudi s sondo analizirali strukturo tal in še dodatno ugotavljali primernost določenega rastišča za različne 

tipe dreves. Na Pohorju smo si ogledali dvanajst različnih rastišč na različnih višinskih pasovih. Ravno 

tako na območju Pokljuke, Snežnika in Postojne. 

Za tako izredno prizadevnost, s katero profesorji študentom posredujejo svoje znanje, se res iskreno 

zahvaljujem. Vsem, zlasti tem, ki iz osebnega nagiba in ob delu skušamo pridobiti potrebno znanje, nam 

to veliko pomeni. V prihajajočem šolskem letu verjamem, da bomo še naprej s tako strokovnostjo in 

vnemo lahko nadgrajevali znanje, ki ga pridobivamo v učilnici.  

 

 


