
TEKMOVANJE PRIHODNOST JE V TVOJIH ROKAH 
PRILOŽNOST JE V RABI LESA IN SLAVNOSTNA 

PODELITEV PRIZNANJA 

V sredini lanskega leta sem dobil informacijo o državnem tekmovanju 
Prihodnost je v tvojih rokah priložnost je v rabi lesa, ki ga organizirata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za 
poklicno izobraževanje.  

Ko me je učitelj Miran Petek vprašal, če bi se ga udeležil, je bil moj 
odgovor jasen. Da! Ampak ker izdelek ne bo padel z neba, je bilo 
treba veselo na delo. Z učiteljem sva zbirala ideje, dokler ni predlagal, 
da bi obnovil maketo katapulta in se prijavil  na tekmovanje. Zamisel 
se mi je zdela odlična. Časa za izvedbo ni bilo veliko, zato sem se 
moral podvizati. Delal sem pred poukom in po njem. Ko je bil izdelek 
pripravljen, kar je bilo le nekaj dni pred iztekom roka za oddajo, sem 
ga moral pripraviti za na pot. To mi je vzelo precej časa. Priložiti sem 
moral tudi natančen opis postopka izdelave in še veliko drugih 
podatkov, ki jih je razpis zahteval.  

Organizatorju tekmovanja smo katapult poslali po pošti, zato je bilo 
potrebno poskrbeti, da se med prevozom ne bi poškodoval. Po nekaj 
tednih sem dobil informacijo, da sem  osvojil 2. mesto v kategoriji 
uporabnih izdelkov iz lesa. Bil sem srečen in presenečen hkrati. 
Ampak ni bilo dovolj za glavno nagrado  izlet v francosko mesto Lille 
in ogled sejma Euroskills. Naslednji dan sem prišel k izbirnemu 
predmetu OGL, ki ga poučuje mentor tega tekmovanja. Rekel je, naj 
malo pridem v kabinet. Prvo, kar mi je prišlo na misel, je bilo 
vprašanje, če sem kaj ušpičil. Povedal mi je, da se je komisija odločila, 
da pošlje v Francijo prve tri uvrščene iz vsake kategorije. Šele ko sem 
dojel, da grem v Francijo, je učitelj iztegnil roko in mi čestital. Zaradi 
tega pozitivnega šoka sem na široko odprl usta. Doma sem mami in 



očetu povedal, da me naslednjo šolsko leto med 1. In 5. oktobrom ne 
bo doma. Čudno sta me pogledala. Ko sem jima povedal za Francijo, 
sta bila vesela tako kot jaz. Povedal sem jima tudi, da bo slavnostna 
podelitev priznanj v soboto, 25. januarja 2014. Dogovorili smo se, da 
se bo nama z mentorjem na tem veselem dogodku pridružila tudi 
moja družina. Ko je prišel ta težko pričakovani dan, smo pripravili 
stvari in se odpeljali v Ljubljano na slavnostno podelitev. Na hitro smo 
si ogledali predstavitve šol. Bilo jih je veliko, časa pa zelo malo, zato 
smo hitro odšli do odra. Tekmovanje je potekalo v več kategorijah in 
nestrpno sem čakal, da bo povezovalec napovedal kategorijo 
uporabnih izdelkov iz lesa, v kateri sem tekmoval.  Poklical je učenca, 
ki je zasedel 3. mesto. Potem je poklical moje ime. Bil sem živčen. 
Prišel sem na oder. Čestitala sta mi gospod Marko Kajzer, predsednik 
komisije, ki je kot lastnik uspešnega podjetja za proizvodnjo izdelkov 
iz lesa postal obrtnik leta 2012, in gospod Elido Bandelj, direktor 
Centra RS za poklicno izobraževanje. Dobil sem priznanje, rožo in še 
polno vrečko daril. Naslednjih nekaj minut je bilo namenjeno 
fotografom. Ko sem prišel z odra, sva si z učiteljem še enkrat čestitala 
in se skupaj fotografirala. Nato smo si z zanimanjem ogledali 
predstavitve srednjih šol in fakultet ter njihovih programov. Tistim, ki 
ne veste, kateri poklic bi v življenju radi opravljali, priporočam ogled 
tega sejma. Ta poleg koristnih informacij nudi tudi veliko zanimivosti. 
Tako sem se lahko fotografiral v pravi formuli, ki so jo izdelali študenti 
ene izmed predstavljenih fakultet. Ta dan mi bo ostal v lepem 
spominu, sedaj pa mi ostane napeto pričakovanje izleta v Francijo, 
kjer si bom ogledal evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih  
Euroskills 2014 v francoskem mestu Lille. 

Najlepše se zahvaljujem svojemu mentorju, gospodu Miranu Petku, 
za pomoč in vse nasvete, brez katerih mi ne bi uspelo doseči takšnega 
uspeha.                                                                             Jure Miklošič, 7. a 


