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Izobraževalni program: gradbena tehnica  

Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018 

Najvišja pridobljena izobrazba: gradbena tehnica 

Zaposlena na delovnem mestu: študentka arhitekture na Fakulteti za 

arhitekturo Univerze v Ljubljani (enovit magistrski študij 2. stopnje, 

smer arhitektura)  

 

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

Po informativnem dnevu, kjer sem spoznala, katera znanja in izkušnje 
bom dobila, sta širina samega izobraževanja in želja po študiju 
arhitekture bila ključna dejavnika za izbor srednješolskega 
izobraževanja. Dobra opremljenost, odlično vzdušje in posluh za 
posameznika so bili pika na i pri samozavestni izbiri.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Raznolik kurikulum, veliko različnih projektov, spoštljiv odnos med 
učitelji in učenci ter čas za ustvarjanje podobe in dozorevanje svojega 
notranjega jaza so najmočnejše prvine, ki me spominjajo na 
srednješolske dni. Sodelovanje pri projektih, ki smo jih izvajali, je bila 
odlična odskočna deska za nadaljnjo življenjsko pot. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Kot omenjeno, svojo izobraževalno pot nadaljujem na Fakulteti za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer študij trenutno zaključujem z 
magistrskim delom. Znanje, pridobljeno v dijaških letih, mi še danes 
pomaga pri razumevanju in raziskovanju, saj je moj osnovni temelj 
stebra, ki se gradi in dopolnjuje z vseživljenjskim izobraževanjem. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Za nadaljnje izobraževanje mi je znanje, pridobljeno na srednji šoli, 
dalo odlično podlago, ne le osnovno (npr. matematika, gradbena 
mehanika, izračun statične višine nosilca, uporaba programov ArchiCAD 
in AutoCAD …), ampak tudi razumevanje delovanja stroke v praksi 
(potek gradnje, detajli, dejanski izris inštalacij, pomen materialnosti, 
ekskluzivne teme trajnostne gradnje …). 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Če vas zanima področje gradbeništva, oblikovanja, arhitekture, okolja 
in če želite preživeti dijaška leta v prijetnem vzdušju, je SŠ GVO prava 
izbira za vas. Ustvarili si boste nepozabne spomine in uživali pri 
raziskovanju stroke, imeli boste čas razvijati lastne zamisli in ideje ter 
imeli priložnost ustvariti prijateljske in strokovne vezi za življenje. 
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