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

Na odločitev je odločilno vplivalo moje odraščanje na zapuščeni 
kmetiji, kjer sem bil vse otroštvo prisoten pri obnovi in gradnji različnih 
objektov. To me je spodbudilo k razmišljanju o matematiki, fiziki, 
gradbenih konstrukcijah in gradbenih materialih. Ob koncu osnovne šole 
je bila moja »lakota« po tovrstnih znanjih tako velika, da je bila izbira 
poklica in šole SŠ GVO samoumevna. Poleg tega je oče takrat imel tudi 
manjše gradbeno podjetje z gradbeno mehanizacijo, kar je še dodatno 
pripomoglo k moji odločitvi za izbiro srednje šole.  
 

KATERI SO VAŠI 
NAJLJUBŠI SPOMINI 
NA SŠ GVO? 

Rad se spominjam predvsem odprtosti in dostopnosti profesorjev za 
debate o strokovnih in širših vsakdanjih tematikah, kar je neprecenljivo 
vplivalo na moj osebni razvoj. 

KAKO SE JE PO 

ZAKLJUČKU 

ŠOLANJA NA SŠ GVO 

ODVIJALA VAŠA 

POKLICNA OZIROMA 

KARIERNA POT? 

Po končanem univerzitetnem študiju gradbeništva sem se odločil za 
akademsko karierno pot in se zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani na Katedri za 
preizkušanje materialov in konstrukcij, saj me je preizkušanje 
materialov in predvsem konstrukcij od nekdaj zanimalo. V sklopu 
programa mladega raziskovalca sem tudi doktoriral na temo 
konstrukcijskega stekla in potresnega inženirstva. Pred prvo redno 
zaposlitvijo na fakulteti sem kratek čas delal tudi v projektantskem 
biroju v Združenem kraljestvu (Severna Irska). Trenutno sem še vedno 
zaposlen na mestu asistenta z doktoratom. Pred kratkim sem dosegel 
tudi pogoje za napredovanje v naziv docent. Poleg dela s študenti se 
ukvarjam tudi z znanstvenoraziskovalnimi in aplikativnimi projekti, ki 
jih izvajamo v laboratoriju in na terenu.    

V KOLIKŠNI MERI 

VAM ZNANJA, 

PRIDOBLJENA NA SŠ 

GVO, KORISTIJO PRI 

VAŠEM DELU 

OZIROMA 

NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU? 

Znanja in tudi samozavest, ki sem jih pridobil med srednjo šolo, so 
bistveno vplivali na izbiro nadaljnjega izobraževanja; predvsem so 
koristili strokovni predmeti, saj so znanja iz mehanike ključnega 
pomena. Samozavest v času srednje šole omenjam zato, ker je zelo 
pomembno, da kot posameznik razširiš polje zavesti do te stopnje, da si 
kasneje ob večjih kariernih in življenjskih izzivih drzneš, zmoreš več in 
ne obupaš.   
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KAJ BI SVETOVALI 

BODOČIM DIJAKOM? 

ZAKAJ SE NAJ 

VPIŠEJO NA NAŠO 

ŠOLO?  

Če vas zanimajo tehnika, gradnja in sanacija stavb, mostov, materiali, 
energijska učinkovitost objektov in na splošno grajeno okolje, ki vas 
obdaja, boste na srednji gradbeni šoli dobili dobre osnove za 
nadaljevanje poklicne poti v gradbeništvu. Odličen kolektiv profesorjev 
in pogoji za učenje na SŠ GVO v Celju vam bodo zagotovo pomagali na 
poti do začetka zanimive in bogate karierne poti v gradbeništvu. 
Predvsem pa morate pri izbiri poklicne poti slediti lastni viziji in 
notranjemu glasu.  

 

 


