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

Zanimalo me je tehnično področje, pri katerem je veliko raziskovanja in 
novega odkrivanja. Hkrati pa sem se želela učiti o aktualnih problemih, 
kot je globalno segrevanje, in želela odkriti načine, kako lahko 
pripomoremo k izboljšanju razmer.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Druženje s sošolci in šolske ekskurzije. Šola je le šola, vendar če si 
obkrožen s prijatelji, je malo manj mučno. Šolske ekskurzije so bile 
vedno zabaven del šole, kjer se lahko malo sprostiš, a se še vedno kaj 
zraven naučiš. 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Trenutno še študiram, in sicer na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kar 
na prvi pogled ni področje okoljevarstva. Vendar smo dobili v srednji šoli 
veliko znanja tudi s področja gradbeništva, kar mi sedaj pride prav. Se 
pa večinoma ukvarjam z ekološkimi gradnjami in tako povezujem stara 
in nova znanja. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Upam, da bom v prihodnosti končala študij na Fakulteti za arhitekturo 
in se zaposlila v kakšnem raziskovalnem biroju, saj me zanimajo 
predvsem nova odkrivanja s področja gradbeno-tehnoloških in 
materialnih napredkov. 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Vpis bi priporočala vsem, ki si želijo pridobiti veliko splošnega znanja s 
področja tako okoljevarstva kot tudi gradbeništva. To sta vedno aktualni 
temi in področji, na katerih nikoli ne bo zmanjkalo dela. Vedno se bo 
gradilo in vedno bo treba razmišljati o ohranjanju planeta. Profesorji so 
vedno dostopni za kakršna koli vprašanja in pomoč, kar je en velik +. 

 


