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Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica  

Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018 

Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana ekonomistka, certifikat 

Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja  

Zaposlena na delovnem mestu: študentka magistrskega študija 

Podjetništvo in inoviranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze 

v Mariboru 

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

Od nekdaj sem imela do naravnega okolja, v katerem bivamo, poseben 
odnos. Hvaležna sem bila, da bivamo v Sloveniji, ki nam ponuja resnično 
dobro kvaliteto življenja. Sočasno pa sem s pomočjo medmrežja 
spoznala, da le-to ni samoumevno, temveč je potrebno s pomočjo raznih 
pristopov skrbeti, da okolja ne degradiramo, ampak ga ohranjamo in 
varujemo. O načinih ohranjanja in varovanja okolja sem se želela 
izobraziti, dokončno odločitev pa sem sprejela na informativnih dnevih.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Na srednjo šolo imam lepe spomine. Tako kot na sam izobraževalni 
program, razumevajoče profesorje in nova stkana prijateljstva. Strokovni 
predmeti so bili predstavljeni s praktičnimi primeri, kar je naredilo pouk 
še zanimivejši. Lepo se je spomniti tudi vseh izvedenih delavnic na 
osnovnih šolah, kjer sem skupaj s prof. Janjo Čuvan izvajala poučna 
predavanja za osnovnošolce. S pomočjo te izkušnje sem spoznala, da mi 
je v izredno veselje tudi predajanje znanja in javno nastopanje. Z 
gledališkim krožkom pod mentorstvom prof. Nine Markovič Korent smo 
pripravili tudi gledališko igro, ki smo jo zaigrali stanovalcem doma 
upokojencev v Poljčanah. Velikokrat se spomnim na ta nastop in na 
vesele, hvaležne obraze stanovalcev. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Trenutno zaključujem svoje študijsko poglavje. Tako da karierno pot šele 
pošteno začenjam. Kot študentka sem poprijela za raznovrstna dela, kot 
so novinarstvo, ustvarjanje radijske oddaje Mladi mladim na Radiu 
Maribor in predstavljanje podjetij na sejmih. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Znanje okoljevarstva se lahko implementira v različne panoge. Tega sem 
se poslužila tudi sama, ker sem v praksi spoznala širino tega področja. S 
pridobljenim certifikatom Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni 
razvoj podjetja pa sem obstoječe znanje še nadgradila. 
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KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Dragi bodoči dijaki, pred vami je čudovito obdobje. Želim vam, da 
sledite svojim interesom in v povezavi s tem izberete tudi srednjo šolo. 
Bodite radovedni in poprimite za vsako delo, saj boste na tako rastli in 
spoznali, katera področja vas veselijo. Seveda pa ne pozabite uživati, se 
družiti s prijatelji in se imeti preprosto ''fajn''. 

 


