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

Že od majhnega sem rada čas preživljala v naravi in zavedala sem se, da 
moramo okolje in naravo skrbno varovati, da se bomo dobro počutili in 
ju pustili ohranjena tudi za naše prihodnje generacije. Želela sem 
obiskovati šolo, ki bi mi dala znanje o okolju in o zakonodaji na tem 
področju ter znanje o tem, kateri materiali nas obdajajo, kako ravnamo 
z odpadki itd. Na predmetniku je poleg strokovnih bilo veliko splošnih 
predmetov (kemija, slovenščina, matematika, geografija …), ki so mi dali 
najrazličnejša znanja. Na informativnem dnevu sem spoznala, da je to 
šola, ki bo najprimernejša zame, saj so nam predstavili, da je med 
šolanjem veliko praktičnega dela v laboratoriju, kar me je posebej 
navdušilo.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Moji sošolci! 😊 Bili smo res super družba, zaradi katere so bile ure, 

preživete v šoli, še boljše. Tudi učiteljev se rada spominjam, saj so bili 
dobri in so znali predajati znanje ter nas motivirati. Zelo poučni so bili 
eksperimenti v laboratoriju, ki so bili včasih bolj, včasih pač manj 
uspešni. Dobro se spominjam, kako smo v laboratoriju delali sladoled s 
tekočim dušikom. Božansko! 
 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Po končani srednji šoli sem se vpisala na dodiplomski študij Tehnologije 
polimerov na Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Po 
diplomi sem študij nadaljevala še na 2. stopnji iste fakultete. Leta 2022 
sem tako pridobila naziv magistrica inženirka tehnologije polimerov. Med 
študijem sem lahko povezovala znanje iz srednje šole, saj je bil velik 
poudarek na okolju prijaznejših materialih. 

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Rekla bi, da kar precej, saj delam v podjetju, ki je trajnostno 
usmerjeno. S svojo dejavnostjo vzpostavljamo krožno gospodarstvo, 
želimo zmanjševati emisije toplogrednih plinov, dosegati učinkovito 
uporabo sekundarnih virov ter izboljšati kvaliteto bivanja. Ves čas se 
soočamo z odpadki, kako jih zbirati in pravilno ločevati. Za naše izdelke 
uporabljamo materiale, ki so okolju prijaznejši (reciklirani in 
bioosnovani). Zaradi tega mi znanja in kompetence, pridobljene med 
šolanjem na SŠ GVO, pomagajo opravljati delo v podjetju. 



Stran 2 TAJDA GLAMOČAK 

 

KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Bodočim dijakom bi svetovala, da se vpišejo v program okoljevarstveni 
tehnik, če jih zanima okolje in z njim povezane tematike. Poleg tega 
bodo v prihodnosti morala biti vsa podjetja trajnostno naravnana, zato 
jim bodo pridobljena znanja v tej srednji šoli pomagala pri njihovem 
delu na vseh področjih. 

 


