
V Postojno na študij?  Zakaj pa ne! 

600 … in še nekaj več je vseh študentov, ki so do sedaj 
uspešno diplomirali na Višji strokovni šoli v Postojni. Največ 
na najstarejšem programu Poslovni sekretar, sledita 
trenutno najbolj obiskan program Strojništvo in program 
Gozdarstvo in lovstvo, ki je naš najmlajši od vseh treh 
akreditiranih študijskih programov.  

V nadaljevanju pa skušajte z branjem tega intervjuja 
oblikovati svoje mnenje in naj vam vzbudi vsaj malo 
radovednosti, da nas obiščete in dobite odgovore na vaša 
vprašanja. 

Pozdravljena, Darja in Mitja. Prosim vaju, da se na kratko 
predstavita. 
Darja: Sem Darja Česen iz Vipave, stara sem 24 let in sem 

diplomirala na Višji strokovni šoli v Postojni, program 
Poslovni sekretar. 
Mitja: Sem Mitja Krašna in prihajam iz Budanj pri Vipavi. 

Živim v petčlanski družini. Oče je zaposlen v večjem 
slovenskem podjetju, mama pa se ukvarja s trsničarstvom 
na naši kmetiji. Pred dvema mesecema sem diplomiral na 
VSPO, program Strojništvo.  
 
 
V katerem kraju sta zaključila srednjo šolo in zakaj sta se 
odločila za študij v Postojni? 
Darja: Srednjo šolo sem obiskovala na Šolskem centru 

Postojna, smer Ekonomski tehnik. Po zaključku srednje 
šole sem si želela nadaljevati študij na isti smeri. Želela 
sem si pridobiti znanja, ki bi mi omogočila, da sem lahko 
konkurenčna na trgu dela. Na srednji šoli smo imeli med 
drugim tudi predstavitev programov na VSPO. Program 
Poslovni sekretar se mi je zdel zelo zanimiv, zato sem se 
pogovorila še z nekaterimi študenti programa in se nato 
odločila, da to pa bo pravi študij zame. 
Mitja: Že zelo zgodaj sem se v osnovni šoli odločil, da bom 

šolanje nadaljeval v tehnični smeri. Tako sem se odločil za 
smer strojnega tehnika na Tehničnem šolskem centru Nova 
Gorica. Ker sem želel svoje znanje še nadgraditi, sem se 
odločil za študij na VSPO, kjer sem pridobil naziv inženir 
strojništva. 
 
 
Kaj je bilo odločilno, da sta se med vsemi možnostmi 
odločila prav za nas? 
Darja: Za VSPO sem se odločila, ker je bila to edina višja 

šola, ki je v moji bližini ponujala program Poslovni sekretar 
kot redni študij. Prav tako mi je bilo všeč, da na višji šoli 
poučujejo tudi profesorji s srednje šole, saj sem z njimi 
imela same pozitivne izkušnje. 
Mitja: Pred končno odločitvijo o izbiri nadaljnje poti sem 

imel v ožjem izboru dve možnosti. Posvetoval sem se s 
prijatelji in znanci, ki so programe, ki so bili v igri, dokaj 
dobro poznali. Dokončna odločitev je padla po 
informativnem dnevu, kjer me je navdušilo to, da je študij 
na VSPO precej praktično usmerjen.  
 
 
Za program strojništvo je veliko interesa, zakaj pa odločitev 
za program poslovni sekretar? 
Darja: Glavni razlog za izbiro programa je bil zanimiv 

predmetnik. V dveh letih študija sem pridobila znanja s 
področja ekonomije, prava, računovodstva, informacijske 
tehnologije, poslovne komunikacije, tujih jezikov in še 
veliko drugih področij. 
 
 
Kje sta trenutno zaposlena, kakšno delo opravljata? 
Darja: Trenutno sem zaposlena na delovnem mestu 

referent v prodajni podpori v podjetju Fructal. Delo obsega 

sprejem naročil, njihovo obdelavo in posredovanje v 
logistično službo. Prav tako izdajam račune, rešujem 
reklamacije, komuniciram s kupci in drugimi službami v 
podjetju. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za 
ažurnost dokumentacije in arhiva.  
Mitja: Zaposlen sem v podjetju Kolektor ATP (avtomobilski 

in tehnični proizvodi) v Postojni. Sicer sem še v obdobju 
uvajanja, ki traja prvega pol leta. V tem času še spoznavam 
podjetje, princip dela in skrbim za manjše projekte. Po 
opravljenem uvajalnem obdobju pa bodo moje naloge 
predvsem usmerjene v področje, povezano s strojnim 
vidom. Gre za merjenje dimenzij izdelkov s pomočjo 
kamere, ki nato preko programske opreme ločuje ustrezne 
kose od neustreznih. 
 
 
Vama na delovnem mestu koristi znanje, pridobljeno med 
študijem v Postojni? 
Darja: Pri sedanjem delu mi znanje, ki sem ga pridobila 

med študijem, zelo koristi. Ko sem začela opravljati službo, 
mi je bilo znanje v veliko pomoč pri razumevanju pojmov, 
kot so ključni kupci, salda konti, super rabati, prodajne 
skupine, konsignacija ter še veliko drugih. V veliko pomoč 
mi je bilo tudi pridobljeno znanje iz predmetov o 
komunikaciji in ljudeh v organizaciji, tako sem že od 
samega začetka vedela, kako kupcem sporočiti, če se 
določene situacije ne da rešiti tako, kot si želijo. Pridobljeno 
znanje prav tako pripomore k temu, da lahko mirno rešujem 
probleme, ki nastanejo, ter hitro in učinkovito iščem rešitve 
zanje. 
 

 
 
Mitja: Seveda, glede na to, da podjetje deluje v 

avtomobilski industriji, je poznavanje materialov, 
tehnologije brizganja izdelkov, izvajanja meritev, 
modeliranja, pisanja poročil itd. ključnega pomena. Na 
večini teh področij je bil poudarek na VSPO. 
 
 
Kakšen se vama je zdel študij? Bi kakšen predmet še 
posebej izpostavila? 
Darja: Predavanja so bila zanimiva. Večina predmetov je 

bila predavanih s pomočjo praktičnih primerov in vaj, kar 
vsaj meni osebno pomeni lažje učenje in pomnjenje 
vsebine. Kot sem že omenila, program Poslovni sekretar 
ponuja pestro izbiro predmetov. Osebno so mi bili najbolj 
všeč predmeti, ki so nas poučevali o komunikaciji in 
obnašanju ljudi v organizaciji. Trenutno so mi pa pri delu 
najbolj koristne informacije, ki sem jih pridobil 
a pri predmetih informacijske tehnologije in ekonomije. 
Od vseh predmetov, ki smo jih imeli, me je najbolj 
presenetil predmet Poslovno sporazumevanje v 
slovenskem jeziku. Pri tem predmetu sem spoznala, da za 
res dobro pisanje poslovne korespondence 12 let (8 let 
osnovne šole in 4 leta srednje šole) poslušanja slovenščine 
ni dovolj. Literatura, ki smo jo prejeli pri tem predmetu, mi 
še danes zelo koristi, saj jo vedno znova listam in 
ugotavljam, če je potrebno postaviti vejico, če je presledek 
pred in za vezajem in tako dalje. Za stopnjo študija ne bi 



rekla, da je program preobsežen. Res je, da prejmeš veliko 
informacij z različnih področij, tako da si z znanjem 
opremljen za kakršno koli situacijo na delovnem mestu. 
Mitja: Da, v spomin sta se mi takoj vtisnili dve področji 

stroke: prvo je brizganje termoplastov, ki ga je vodil g. 
Miran Volk. Razlog tiči v tem, da predavatelj ni bil profesor, 
temveč podjetnik s svojo tehnologijo brizganja izdelkov in je 
stvari govoril »iz prve roke«, kar je dalo predmetu dodatno 
dimenzijo.  Pri predmetu preoblikovanja je bila zgodba 
podobna, predavatelj je bil g. Robert Ivančič, ki je specialist 
na področju preoblikovanja in štancanja. Ob izdelovanju 
zelo konkretnih projektov smo se pod njegovim okriljem 
ogromno naučili, škoda le, da ni bilo za to namenjenih več 
ur. Zelo pomembno se mi zdi, da študente poučujejo tako 
predavatelji, ki odlično obvladajo teorijo (materiali, risanje 
…), kot tudi podjetniki, ki so vešči reševanj vsakodnevnih 
problemov. Slabša stran takega izobraževanje je bila le ta, 
da so tako predavanja kot vaje potekala v popoldanskem 
času. 
 

 
 
 
20 tednov PRI (praktičnega izobraževanja) sta morala 
izpeljati v izbranem podjetju. Kakšne so vajine izkušnje in 
kaj bi svetovala študentom pri izbiri pravega podjetja? 
Darja: 20 tednov praktičnega izobraževanja je veliko, kar 

omogoča, da se lahko aktivno vključiš v delovni proces v 
izbranem podjetju, prav tako lahko uporabiš naučeno 
znanje v praksi, kar kratko praktično izobraževanje ne bi 
dopuščalo. S svojim PRI sem bila zelo zadovoljna, saj so 
mi dodelili naloge, za katere sem bila zadolžena. Prav tako 
so mi poleg oddelka, v katerem sem imela mentorico in 
opravljala PRI, predstavili tudi druge oddelke, tako da sem 
lahko spoznala celotni proces dela. Nasvet pri izberi 
podjetja bi pa bil, da sam veš, na katerem področju si želiš 
delovati in si vztrajen pri iskanju podjetja, ki ti bo to 
omogočilo. 
Mitja: Praktično izobraževanje je odlična priložnost, da se 

študent in podjetje spoznata. Ker je kader na področju 
strojništva iskan, je tu za študente odlična priložnost, ki jo 
velja izkoristiti. Menim, da če se študent izkaže, ima dobre 
možnosti, da se v podjetju tudi zaposli. Študentom bi 
predlagal, da za praktično izobraževanje izberejo podjetje, 
kjer bi tudi sami želeli delati in naj k stvari pristopijo resno 
in od tega čim več odnesejo.  
 
 
Vama je čas poleg rednega študija dopuščal ostale 
aktivnosti, študentsko delo ...? 
Darja: Poleg študija in učenja za izpite je bilo potrebno 

opraviti tudi nekaj nalog in projektov za študij doma, ampak 
kljub temu sem našla dovolj časa za hobije, druženje s 
prijatelji in tudi za študentsko delo. 
Mitja: Menim, da je ključ do uspeha v pravi organizaciji 

dela. Če si znamo stvari zorganizirati in so ure, ki jih 
namenimo študiju, produktivne, mislim, da ni težav. Dovolj 
časa ostane tako za hobije kot študentsko delo.  
 
 

Ali menita, da program zagotavlja prave vsebine, ki jih 
potrebuje gospodarstvo, ali bi bilo potrebno programe 
prevetriti, jim dati nekaj novega ...? 
Darja: Zame je program vseboval prave vsebine, ampak 

gospodarstvo in trg dela se konstantno spreminjata, tako 
da bo gotovo potrebno tudi program pregledati in kakšne 
vsebine spremeniti in prilagoditi potrebam, ki so nastale. 
Mitja: Usmerjenost programa me je presenetila, saj je 

program zelo prilagojen aktualnim temam. Upam le, da 
odgovorni ne »spijo na lovorikah« in svoje moči že 
usmerjajo v prihodnost.  
 
 
Bi vajinim prijateljem predlagala, da se odločijo za študij pri 
nas? 
Darja: Definitivno bi prijateljem priporočila študij na VSPO. 

Programi so odlično prilagojeni za vsako stroko, profesorji 
imajo zanimiva predavanja, vedno so na voljo, če so 
potrebna kakšna dodatna pojasnila o predavani snovi. 
Vedno so nam na začetku predavanj predstavili, kakšni so 
cilji predmeta in kaj je potrebno narediti, da bo predmet 
uspešno zaključen. Tudi ko je bilo potrebno urejati druge 
študentske zadeve, kot je potrdilo o šolanju in podobno, so 
bili vsi zaposleni vedno zelo prijazni in ustrežljivi. 
Mitja: Seveda. 

 
 
Ali sta slišala, da smo pred kratkim odprli Izobraževalni 
center sodobnih tehnologij z veliko stroji ..., celo z robotom 
...? 
Darja: Ne, nič še nisem slišala ali prebrala o tem.  
Mitja: Da, stvar je zelo zanimivo zastavljena in vse pohvale 

odgovornim za idejo, predvsem pa realizacijo. Predvsem 
me navdušuje sodelovanje lokalnih podjetij z 
izobraževalnimi sistemi. Le na ta način lahko usposobimo 
in spodbudimo zanimanje za kader, katerega trenutno 
potrebujemo in ga bomo še potrebovali.  
 

 

Darja in Mitja, hvala, da sta bila pripravljena sodelovati 

v intervjuju in mogoče komu omogočila lažjo izbiro 

svojega študija. Želim vama veliko uspehov pri 

nadaljnjem delu. 

Mag. Slavko Božič, vodja programskih področij  


