
 

 

IZKUŠNJE 
ŠTUDENTOV 

O ŠTUDIJU IN O 
PROJEKTU MUNERA3 

 

»Za študij v projektu  Munera 3  sem se odločila po 
prigovarjanju sodelavcev, za kar sem jim sedaj zelo 
hvaležna. Odločitev je bila toliko lažja, ker je 
program brezplačen in namenjen dodatnemu 
izobraževanju in usposabljanju za redno zaposlene, 
pa tudi zato, ker si želim osebnega razvoja, kajti s 
tem pridobivam nova znanja, izkušnje in se 
praktično izobražujem. Predvsem pa sem vesela, da 
sem del tako srčne ekipe izrednih študentov, pa tudi 
predavateljev. Odgovarja mi način in čas predavanj, 
po predavanju sledi izpit. Pri skoraj vsakem 
predmetu je treba napisati seminarsko nalogo (v 
timu ali sam)  in jo tudi predstaviti. Odnos 
profesorjev do študentov je profesionalen, 
razumevajoč, prijazen, ustrežljiv in korekten. 
Profesorji so vedno dosegljivi ter pripravljeni 
pomagati in svetovati. To sodelovanje se mi zdi 
izjemno.  Imajo ogromno praktičnega znanja, ki ga 
znajo tudi  razumljivo predstaviti.  Prijazno je tudi 
osebje v referatu.  Nasploh je osebje in sistem 
vrhunsko. Znanje, ki ga pridobivam tekom študija, 
uporabljam v službi in vsakdanjem življenju, 
verjamem pa, da mi bo pomagalo tudi na moji 
karierni poti.Vključitev v izobraževanje bi 
priporočila vsem tistim, ki so željni novih znanj in 
izkušenj, novih poznanstev, predvsem pa tistim, ki 
bi radi nekaj naredili zase.  Odločitev, da sem se 
vpisala prav na Munero 3, je bila  vsekakor prava 
odločitev, in če bi se še enkrat odločala, bi se 
odločila enako.« 
Jana Knafeljc Rebec,  študentka višješolskega 
strokovnega programa Poslovni sekretar, 

izredni študij na Višji strokovni šoli Postojna 

 

»Za izobraževanje na področju gozdarstva in lovstva sem se odločil, 
ker mi je to v veliko veselje. Projekt Munera3 mi je omogočil 
brezplačen vpis, kar mi je v veliko pomoč, saj se moram na vsa 
predavanja voziti iz Koroške. Tako prihranim denar pri šolnini. S 
sošolci smo se zelo dobro ujeli in si radi pomagamo med seboj ter si 
tako olajšamo študij.  Mislim, da je projekt Munera3 zelo dobro 
zasnovan in omogoča vsakemu, ki se odloči za študij, veliko pomoč pri 
finančnem vložku ter ga spodbudi, da šolo in svoj zastavljen cilj tudi 
dokonča.« 

Janez Tamše, študent višješolskega študijskega programa 
Gozdarstvo in lovstvo, izredni študij na Višji strokovni šoli 

Postojna 

 

»Za vpis v Višjo strokovno šolo Postojna sem se odločil 
predvsem zaradi možnosti napredovanja na sedanjem 
delovnem mestu, kjer sem zaposlen za nedoločen čas, in 
možnosti pridobitve novih znanj ter izkušenj v tehnični 
stroki.  
Munera3 je odličen projekt, v katerega so lahko vpisani 
študenti vseh starosti. Ob delu obogatijo že nabrano 
poznavanje dosedanjega dela, se dodatno izobrazijo v 
koraku s sodobnim znanjem in vse bolj zahtevnimi 
potrebami domačega in tujega trga dela. 
Zadovoljen in hvaležen sem, da sem se lahko vključil v 
projekt Munera3, nenazadnje tudi zato, ker sem bil z 
njegovo pomočjo ob redni zaposlitvi in delovnih 
obveznostih deležen finančno lažje, vendar prav tako 
odgovorne in resne oblike študija. 
Zahvaljujem se tudi vsem predavateljem in osebju Višje 
strokovne šole Postojna za pomoč in podporo mojemu 
študiju ob delu«. 

Igor Haber, študent višješolskega strokovnega programa 
Strojništvo, izredni študij na Višji strokovni šoli Postojna 

 


