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

Iskala sem SSI-program naravoslovne smeri. In ker sem vedno imela tesen 
stik z naravo in živalmi, sem se odločila za program okoljevarstveni 
tehnik.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Najbolj so mi ostali v spominu številni projekti programa Ekošola, v 
katerem sem imela možnost sodelovati na mednarodnem okoljskem 
kongresu v Pragi (Youth Environmental Education Congress 2022). Prav 
tako ne morem mimo številnih ur, ki sem jih presedela za računalnikom 
in risala v AutoCAD-u. Čeprav mi takrat to ni bilo najbolj všeč, mi ni žal, 
da sem si večkrat otežila delo, saj program še vedno uporabljam in sem 
se z raziskovanjem veliko več naučila, kot bi se sicer. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Trenutno študiram na Fakulteti za matematiko in fiziko, in sicer na 
univerzitetnem programu Fizika. Moj cilj je postati raziskovalka na 
Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Znanje strokovnih predmetov mi glede na izbiro nadaljnjega šolanja ne 

koristi najbolj, vendar mislim, da je precejšen delež pridobljenega 

znanja del splošne razgledanosti vsakega izmed nas.  

Mi pa koristi poznavanje AutoCAD-a in ga s pridom uporabljam za risanje 
skic poskusov pri predmetu Fizikalni praktikum. 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Vsem, ki se podajate na pot pridobivanja znanja s področja varovanja 
okolja, svetujem, da sodelujete v različnih neobveznih dejavnostih, ki 
jih ponuja šola (npr. v programu Ekošola), saj so te izkušnje 
neprecenljive in vam v prihodnosti koristijo. Meni je marsikateri projekt 
prinesel znanja in spretnosti, ki se jih pri pouku ne bi naučila. Izkoristite 
vsako priložnost, ki se vam ponudi. 

 


