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Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica  

Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018 

Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana inženirka okoljskega 

gradbeništva (UN) 

Zaposlena na delovnem mestu: trenutno še nezaposlena, sem študentka 
magistrskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v 
Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 

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

Pri vpisu na srednjo šolo sem izbirala med srednjimi strokovnimi 

programi, saj sem po štirih letih izobraževanja želela imeti poklicni 

naziv. Izbrala sem SŠ GVO, program okoljevarstveni tehnik, saj sem 
želela pridobiti različna znanja s področja gospodarjenja in ravnanja z 

vodami, zrakom, tlemi, odpadki in prostorom.  

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Na srednjo šolo imam lepe spomine, saj sem spoznala nove sošolce, s 
katerimi smo skupaj preživeli štiri leta. Izpostavila bi projektne dneve, 

ki so vsako leto tematsko usmerjeni. Vsak dijak lahko sam izbere 

delavnico, ki jo želi obiskati. Meni je v lepem spominu ostala Praga in 
ogled Plečnikovega Dunaja.  

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Trenutno sem vpisana v študijski program 2. stopnje (magistrski študij) 

na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, smer Vodarstvo in 
okoljsko inženirstvo. Nadaljnja želja je zaposlitev na področju okoljskega 

gradbeništva – projektiranje nizkih gradenj (vodna infrastruktura, 

komunalna infrastruktura …). 
 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Na SŠ GVO sem pridobila osnovna strokovna znanja, ki sem jih v 
nadaljnjem izobraževanju samo še nadgradila. Veliko dodatnega znanja 

smo pridobili s terenskimi in laboratorijskimi vajami ter z ogledom in 

spoznavanjem delovanja različnih podjetij, ki smo jih obiskali v času 
šolanja.  

 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Trenutno sem vpisana v študijski program 2. stopnje (magistrski študij) 

na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, smer Vodarstvo 
in okoljsko inženirstvo. Nadaljnja želja je zaposlitev na področju 

okoljskega gradbeništva – projektiranje nizkih gradenj (vodna 

infrastruktura, komunalna infrastruktura …). 

 


