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

Vplivalo je predvsem to, da se vedno več poudarka daje varovanju 
okolja. Prihajam iz okolja, v katerem sem to v veliki meri občutila, zato 
so me zanimale razne tehnike in načini za zagotavljanje čistejšega in 
bolj zdravega okolja za naše prihodnje rodove. 
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

S profesorji, ki so bili zelo dostopni za kakršne koli težave in tudi za vse 
lepe stvari, smo se ujeli. Poleg šolanja mi je v spominu najbolj ostala 
naša igralna (dramska) skupina – predvsem to, da smo ravno s to skupino 
šli razveselit starejše v dom starostnikov ali pa s kakšno dobro igro 
nasmejali naše dijake. Na naši šoli je vladalo sproščeno vzdušje, zato mi 
nikoli ni bilo težko iti v šolo in k pouku. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Po srednji šoli sem izobraževanje nadaljevala na Fakulteti za kmetijstvo 
in biosistemske vede v Hočah, smer Ekološko kmetijstvo. Tam sem 
spoznala svojega moža. Doma je prevzel visokogorsko ekološko kmetijo. 
Odločila sva se, da ostaneva doma in se posvetiva kmetijstvu. Sem 
nosilka sedmih dopolnilnih dejavnosti na naši kmetiji. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Znanja so mi prišla prav pri opravljanju srednješolske prakse v podjetju 
Gorenje pri industrijski čistilni napravi, kjer sem videla, da je res 
pomembno, kakšna voda odteče iz nekega podjetja v okolje in da ima 
to čim manj posledic. Znanje mi pride prav še danes, ko gre za ločevanje 
odpadkov, prepoznavanje različnih materialov… 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Zdi se mi, da smo pridobili znanja z veliko področij in dobro podlago za 
nadaljnje šolanje na izbrani fakulteti. 

 


