
ANAMARI ŠEŠKO 

 

Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica  

Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2020 

Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica  

Zaposlena na delovnem mestu: študentka 3. letnika VS-programa 

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na 

Fakulteti za organizacijske vede; v podjetju Komunala Kranj bom 

opravljala strokovno prakso 

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

V prostem času se rada rekreiram v naravi, skrb za okolje pa mi je bila 
že od nekdaj pomembna. Pri odločitvi mi je veliko informacij predala 
prijateljica, ki je že obiskovala program. Ko pa sem prišla na informativni 
dan, videla šolo, učitelje, sem bila takoj navdušena in vedela sem, da 
bom tu nadaljevala šolanje.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Najraje se spominjam prostih ur in res okusne šolske malice. Ne bom 
pozabila zabavnih ur, podprtih s praktičnimi primeri ali z različnimi 
debatami s profesorji. Prav tako so bile ekskurzije in projektni dnevi res 
dobro izbrani, vedno smo se imeli dobro. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Trenutno se izobražujem na dodiplomskem programu na Fakulteti za 
organizacijske vede, s katero sem res zadovoljna. Ker zaključujem 3. 
letnik študija, moram opraviti strokovno prakso. Le-to bom opravljala na 
Komunali Kranj. Podiplomsko izobraževanje pa bi rada nadaljevala v 
podobni smeri (management). Zaposlila bi se rada kot kadrovnica v enem 
izmed okoljevarstvenih podjetij. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Pridobljeno znanje po mojem mnenju koristi čisto vsakemu, saj dobiš 
širino na področju okolja. Spoznaš, kako pomembno je pravilno ravnanje 
z odpadki in kaj vse lahko sam narediš za bolj zelen planet. Meni je 
pridobljeno znanje koristilo pri študiju, saj sem vso snov že poznala in 
sem se res minimalno pripravljala za izpit. 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Če vas zanima okolje, čistilne naprave, odpadki, tehnološki postopki, 
pitna in odpadna voda, načrtovanje v prostoru, veter in (malo, ampak 
res malo) zakonodaja, je ta program za vas. Profesorji so prijazni in 
priskočijo na pomoč, malica je odlična, pouk se skoraj vedno začne ob 
8.00, časa za malico pa boste imeli kar 45 minut. Ne čakajte in se 
vpišite! 

 


