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

Ob koncu osnovne šole sem se moral odločiti, kje nadaljevati šolanje. 
Izbiral sem med gimnazijo in tehnično šolo, kjer imaš po štirih letih 
šolanja že pridobljen naziv – poklic. Ravno leta 2008 so na Srednji šoli za 
gradbeništvo in varovanje okolja uvedli nov program, in sicer 
okoljevarstveni tehnik. Sam program se mi je zdel perspektiven, 
predvsem pa usmerjen v prihodnost. Tudi danes bi še enkrat sprejel isto 
odločitev in izbral isti program.  

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

V spominu so mi najbolj ostale laboratorijske in terenske vaje ter 
strokovni izleti. Kot glasbenik sem sodeloval tudi v šolski glasbeni skupini, 
s katero smo nastopali na šolskih prireditvah pa tudi izven šole. 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Po končani srednji šoli sem šolanje nadaljeval na Visoki šoli za varstvo 
okolja v Velenju. Tu mi do zaključka manjka še diploma. Prvo zaposlitev 
sem dobil v podjetju Vodovod kanalizacija Celje, kjer sem 4 leta delal kot 
dispečerski operater. Pri svojem delu sem nadziral delovanje celotnega 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki ga upravlja Vodovod 
kanalizacija Celje. 
Zadnji dve leti sem kot komercialist zaposlen v podjetju Zagožen,                       
d. o. o. V podjetju se ukvarjamo s proizvodnjo in prodajo izdelkov za 
vodovod, kanalizacijo in energetiko, zbiralnikov za deževnico in pitno 
vodo ter malih čistilnih naprav. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Kar nekaj znanja, pridobljenega med šolanjem sem uporabljal oziroma 
še uporabljam pri svojem delu. Seveda pa drži, da te niti najboljša šola 
ne more naučiti vsega, zato se izobraževanje nadaljuje tudi, ko si že 
zaposlen; je pa dobra podlaga znanja ključ do uspeha. 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Svetoval bi jim, da naj izkoristijo čim več stvari, ki jih ponuja šola. 
Morda še nasvet, naj se ne bojijo vpisati v strokovne programe, saj se 
tudi s končano strokovno srednjo šolo lahko dobi dobra zaposlitev. V 
mojem primeru predvsem v gospodarskih panogah veliko bolj cenijo, kaj 
človek zna in kaj se je še pripravljen naučiti, kot pa katero stopnjo 
izobrazbe ima. 

 


