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Blažka Kuštrin 

program:  Strojništvo 
 

»Za sprotno delo porabim približno 2 uri dnevno, to 
zajema veliko risanja tako z prosto roko, kot tudi z 
računalniškim programom. Poleg učenja, porabim 
kar nekaj časa za seminarske naloge. Moje sprotno 
učenje zajema predvsem redno udeležba na 
predavanjih in vajah, intenzivneje se učim 1 teden 
pred izpitom. Noben predmet posebej ne izstopa, 
najtežja je po mojem mnenju angleščina, saj se 
seznaniš z novimi strokovnimi besedami. Gradiva 
ne potrebuješ veliko, saj ga priskrbijo profesorji, ki 
ga posredujejo preko spletne učilnice, zapiske in 
starejše teste lahko dobiš tudi od starejših 
študentov. Praktično usposabljanje pri delodajalcu v 
1. letniku traja 2,5 meseca. Zanimivi so vsi predmeti, 
predvsem strokovni. Predavanja niso obvezna, pri 
vajah pa se prisotnost preverja. Vsa snov iz 
predavanj je objavljena v spletni učilnici. Faks je 
poučno – sproščen. Pozitivne stvari so, da ti v 
popoldanskih urah, poleg dela za faks, ostane kar 
nekaj prostega časa, ter tudi, da imamo veliko 
prakse. Omenila bi še prijazne in dobre profesorje, 
ki te pripravijo za zaposlitev po zaključku šolanja. 
Negativne stvari so, da traja le 2 leti. Prostega časa 
ob sprotnem delu imaš kar veliko. Zraven študija 
lahko delaš, če je podjetje malo prilagodljivo (ti da 
prosto pred izpitom). Šola organizira tudi veliko 
strokovnih tečajev.« 

 

Rok Kalister 
program: Strojništvo 

 
»V vsakem letniku imamo praktično 
izobraževanje, ki traja 2,5 meseca. 
Predavanja v večini niso obvezna, so 
pa vaje, kjer se zahteva 80-odstotna 
prisotnost. Šola se mi zdi prijazna 
študentom, všeč mi je dober odnos, 
lokacija, dobro opremljene učilnice 
za vaje in to, da sem pridobil veliko 
novega praktičnega znanja. 
Večinoma se učim iz prosojnic, ki jih 
imamo v spletni učilnici, tam pa 
dobimo študenti tudi interne 
učbenike, tako da za gradivo ni 
nobenih stroškov. Poleg študija 
ostane dovolj časa tudi za delo in 
dodatna izobraževanja, ki jih ponuja 
šola, dijakom pa jo močno 
priporočam, saj ponuja prijazen in 
razumljiv študij.« 
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Katja Valenčič 
program: Poslovni sekretar 

 
»Sprotno delo obsega oddajanje 
nalog v spletno učilnico, nekateri 
jih štejejo za kreditne točke, na 
izpit pa se začnem intenzivneje 
pripravljati nekaj dni prej. Učim se 
iz literature, ki jo dobim v spletni 
učilnici, saj je študij pri nas v celoti 
digitaliziran. Na vajah se preverja 
prisotnost, na predavanjih pa 
načeloma ne, vendar pa 
priporočam, da se udeležite 
predavanj predmeta ITP in vseh, 
kjer mislite, da bi vam to pomagalo. 
Naš faks je zelo poučen in zanimiv, 
s profesorji smo v dobrih odnosih. 
Praktično izobraževanje, ki traja v 
vsakem letniku 2 meseca, vsekakor 
veliko pomaga pri pridobivanju 
izkušenj, saj pridemo v stik z 
delodajalcem.« 

 

Jerneja Žnidaršič 
program: Gozdarstvo in lovstvo 

 
»Za študij porabim od 2 do 3 ure dnevno 
(sprotno učenje snovi, izdelava 
seminarskih nalog, izdelava herbarijev 
itn.), za posamezen izpit pa se intenzivno 
pripravljam najmanj teden dni. Skoraj vsi 
strokovni predmeti se med seboj 
povezujejo in dopolnjujejo. Izjeme so 
statistika, ekonomika ter tuj jezik. Večino 
učnega gradiva je objavljenega v spletni e-
učilnici. Ostalo se dobi v knjižnici. V 
vsakem letniku imamo 400 ur praktičnega 
izobraževanja (skupaj 800 ur), tako lahko 
teoretično znanje preveriš in dopolnjuješ 
v praksi, ob študiju pa ostane kar nekaj 
prostega časa. Za študij gozdarstva in 
lovstva sem se odločila iz ljubezni do 
narave in živali.« 

Matej Likar 
program: Gozdarstvo in lovstvo 

 
»Predavanja niso vsa obvezna, tista, ki pa so, pa 
je treba imeti 80-odstotno prisotnost. Večino 
gradiva se dobi na spletni učilnici. Predmeti v 1. 
letniku, ki so mi v izziv sta ekonomika in 
strokovna angleščina, je pa to odvisno od 
vsakega posameznika. Vse kar se naučiš pri 
teoriji, se lahko uporabi na terenu, saj se snovi 
navezujejo. Za šolo porabim približno 2-3 ure na 
dan, včasih tudi manj, pred izpiti se učim en 
teden. Zraven šole se lahko tudi dela, ponavadi je 
en predmet na dan, največ 4 ure. Za šolo sem se 
odločil, ker sem rad v naravi, priporočam pa jo 
vsem, ki imate raje naravo. Meni ni žal.« 

 



 

Patrik Babič 
program: Strojništvo 

 
»Dnevno sem največ časa porabil, ko smo imeli v 
programu tehnično risanje (strojni elementi), takrat 
sem povprečno porabil 3–4 uri dnevno. Drugače 
šolanje zame ni tako zahtevno, saj je veliko poudarka 
na praktičnem delu. Najbolj mi je bil všeč predmet 
orodjarstvo, saj je sam program potekal deljeno, 1. 
semester je temeljil na teoriji, 2. polovica leta pa na 
praktičnem delu v šolski delavnici. Dostop do vse 
strokovne literature dobi vsak študent ali jo kupi, 
vendar je ta poceni. Pri tem moram pohvalit šolo, saj 
se literatura konstantno posodablja glede na 
dodelane snovi. Glavna pozitivna stran programa je, 
da se študent dopolni tudi v praktičnem znanju, 
česar na univerzitetnem študiju navadno ni. Želel bi 
si, da bi se dodatno usposobil za 3D programiranje, 
vendar je bil v našem letniku premajhen interes za 
izvajanje predmeta. Med študijem sem imel dovolj 
časa, da sem delal za podjetje, v katerem sem v 1. 
letniku opravljal prakso, v 2. letniku pa sem zanje 
delal od doma in sem s pomočjo programa 3D 
konstruiral različna orodja. Po končanem študiju 
bom najverjetneje ostal v podjetju, tako da sem si s 
pomočjo šolske prakse praktično zagotovil delo (še 
ena prednost te šole).« 

 

David Bizjak 
program: Strojništvo 

 
»Ker sem si postavil cilj, da 
diplomiram v določenem roku, 
namenim zahtevnejšim 
predmetom uro ali dve 
pozornosti vsak dan. V tem času 
si uredim zapiske, pregledam 
snov in se pripravim na 
naslednje vaje. Izziv 
predstavljajo predmeti, kot so 
strojni elementi, računalniško 
modeliranje in mehanika. 
Gradivo dobim pri predavateljih 
in v e-učilnici. Predavanja niso 
obvezna, vaje pa povečini so in 
tudi predstavljajo pogoj za 
pristop k izpitu. Vzdušje na šoli 
je sproščeno in ponuja takšno 
mero znanja, kot si jo sam 
pripravljen sprejeti. Odlikuje jo 
tudi kombinacija praktičnega 
usposabljanja v podjetju – doma 
in v tujini – kjer s svojim znanjem 
pripomoreš k izpeljavi 
najrazličnejših projektov.« 

 


