SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA Ljubljana se nahaja na Dunajski 102
v neposredni bližini Dijaškega doma Bežigrad. Šola ima veliko telovadnico, ki se pregradi na tri
košarkaška igrišča, plezalno steno, plesno dvorano in fitnes. Zraven šole so nove delavnice, v katerih
poteka praktični pouk za 2-letni program POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE ter 3-letne
programe UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE, ZIDAR, TESAR, KAMNOSEK in PEČAR –
POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG. Za zadnje štiri so razpisane štipendije za deficitarne poklice, ki
znaša 100 evrov na mesec in jo dijak lahko prejema istočasno poleg državne štipendije.
Na SGGOŠ izobražujemo tudi tri 4-letne programe:
-

-

GRADBENI TEHNIK se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb s pomočjo
računalniškega programa AUTOCAD, zato velik del pouka poteka v sodobno opremljenih
računalnicah. Šolanje zaključi s poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje študij na višjih in
visokih šolah. Dijak se lahko vpiše na študij arhitekture ali druge univerzitetne programe, če
opravi peti predmet na splošni maturi.
GEODETSKI TEHNIK se na terenu nauči meriti s teodolitom in na ta način določi mejnike. Nato
v AUTOCADU rezultate meritev računalniško obdela.
Pouk OKOLJEVARSTVENEGA TEHNIKA je najbolj raznolik, saj poteka v laboratoriju, v
računalnici in na terenskih vajah, na katerih izvaja meritve vode, zraka in zemlje. Dijaki v
okviru pouka obiščejo tudi veliko podjetij, kjer se poučijo, kako varovati okolje v posamezni
gospodarski panogi.

Omogočeno je tudi vzporedno šolanje kar pomeni, da se dijak npr. vpiše na gradbenega tehnika,
vzporedno pa se šola še za kamnoseka. Na ta način v štirih letih pridobi 2 poklica. Dva poklica pa
lahko dijak pridobi tudi s šolanjem 3+2, to pomeni, da se najprej izšola na triletnem programu, potem
pa v 2 letih poklicno – tehniškega izobraževanja pridobi naziv gradbeni tehnik.
SGGOŠ Ljubljana ima spletno stran www.sggos.si, na kateri je v zavihku PROGRAMI:
www.sggos.si/programi/ predstavljeno vseh 9 izobraževalnih programov. Pri vsakem programu je
pripeta tudi ZLOŽENKA oziroma LETAK v digitalni obliki. V zavihku DEJAVNOSTI lahko najdete vse o
športu, ekskurzijah, izmenjavah v tujini, prireditvah, zdravi šoli, …
SGGOŠ Ljubljana dogajanje na šoli objavlja tudi na:





Facebook: https://www.facebook.com/SGGO%C5%A0-Srednja-gradbena-geodetska-inokoljevarstvena-%C5%A1ola-110739029089131/
YouTube: https://www.youtube.com/user/SggosLjubljana/videos?flow=grid&view=57
Instagram: https://www.instagram.com/sggos/
Predstavitveni filmček: https://www.youtube.com/watch?v=ef9KZHeeRO0

Za vsa vprašanja pišite na: natasa.kolar@sggos.si

Lep pozdrav, Nataša Kolar, SGGOŠ Ljubljana

