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

Na odločitev je najbolj vplival informativni dan. Sem človek, ki bi si v 
življenju želel opravljati tako pisarniško kot tudi terensko delo – malo 
obojega, da se ne naveličam monotonosti enega dela. Ta šola je to 
ponujala, čeprav smo generacija, ki je zaradi pouka na daljavo utrpela 
največ škode glede kakovosti šolanja, saj bi imeli v 2. in 3. letniku šolanja 
največ praktičnega pouka. Ta se žal ni mogel izvajati, so se pa profesorji 
vseeno trudili in nam obveznosti s terenskega dela dajali za domačo 
nalogo; seveda samo stvari, ki jih je doma bilo mogoče opraviti brez 
laboratorija. Šola te lahko veliko nauči, če sodeluješ in imaš željo 
sprejeti znanje. Da pa ti lahko tudi veliko splošne razgledanosti in 
znanje, ki ti bo prav prišlo tudi na faksu, saj so okoljske teme čedalje 
bolj prisotne v VSEH poklicih.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Mislim, da se vsi, ki smo končali šolanje, najraje spominjamo res dobrih 
prijateljstev, ki so nam pomagala prebroditi celotno šolanje. Seveda pa 
mi bodo v spominu ostala potovanja v Italijo, zabavne prigode iz 
laboratorija in s terenskih vaj ter smešni trenutki na informativnih 
dnevih, kjer spoznaš dijake starejših letnikov. Pa tudi čas med epidemijo 
smo si znali popestriti, čeprav na daljavo. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Kot sem že omenil, opravljam študij managementa, ker sem ugotovil, da 
se bolj vidim v vodstvu podjetja oziroma odprtju svojega podjetja. 
Zavedam pa se, da mi bo okoljevarstvo prišlo prav, saj kot podjetje moraš 
ravnati okoljsko odgovorno, prav tako pa si s tem v prvi vrsti povečaš 
ugled in kakovost. Znanje, ki sem ga pridobil, bom koristno uporabil. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Za nadaljevanje študija sem se usmeril v drugo smer, in sicer v 
management (ekonomija). Prehitro je reči, da trenutno potrebujem 
veliko znanja ali ga bom potreboval, saj sem v 1. letniku in se poglabljam 
v osnove managementa. Mi je pa že prišlo prav znanje o trajnostnem 
razvoju in določene malenkosti, kot sem že zgoraj omenil, glede splošne 
razgledanosti, ki ti jih lahko srednja šola preda, ti pa jih uporabiš v 
življenju. 
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KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Menim, da nihče ne potrebuje nasvetov, ampak samo, da ga nekdo vodi. 
Prepričati nekoga v nekaj, je brezsmiselno. Sledite svojemu srcu. Če 
čutite, da je ta smer prava za vas, pojdite v to smer. Ne odločajte se na 
podlagi tega, katera šola je lažja ali težja. Meni osebno je bil program 
zelo lahek, ker sem ga resnično razumel in mi je šlo; snov strokovnih 
predmetov sem si takoj zapomnil. Ni se mi bilo treba veliko učiti. Spet 
drugim so bili strokovni predmeti nočna mora, ker so se verjetno vpisali 
na napačno smer. Seveda pa svetujem: če se boste odločili za šolanje na 
tej šoli, se trudite, sodelujte v projektih, ki jih šola ponuja, in imejte 
lepe odnose s profesorji. Tukaj je ključ do lepega spričevala in mature 
ob koncu šolanja. To vam govorim iz izkušenj. Želim vam uspešno šolanje 
na katerikoli šoli. 

 


