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Intervju: 

Nina Du#a
Diplomantka poslovno-tehni#ke fakultete 
– #tudijski program Ekonomika in vodenje 
proizvodnih in tehnolo#kih sistemov

Spra#uje: Nives !tefan$i$

4. Na sledi za Alumni UNG
Z leti zaradi pomanjkanja "asa
neha# komplicirati 
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 Nina, kako to, da si se odlo!ila za #tudij na 
Poslovno-tehni#ki fakulteti? Kaj te je prite-
gnilo na programu Ekonomika in vodenje 
proizvodnih in tehnolo#kih sistemov?

Prva stvar, ki je vplivala na izbiro #tudija, je bila bli$ina 
doma. Takrat sem $e imela eno h"erko, iskala sem 
fakulteto, ki bi bila v bli$ini, da bi se lahko dnevno 
vozila domov. Pregledala sem vse smeri #tudija, ki 
jih je izvajala Univerza v Novi Gorici, in ta smer se 
mi je zdela najbolj primerna, ker je bolj tehni"no 
naravnana. Predmetnik se mi je zdel zanimiv in 
raznolik in sem se odlo"ila da se vpi#em. 

 Verjetno ima# tudi kak#ne zanimive spomi-
ne na !as #tudija. Bi kak#nega delila z nami?

Minilo je $e precej let od mojega vpisa na Poslovno-
tehni#ko fakulteto, zato so tudi spomini $e malo 
zbledeli. V spominu mi je najbolj ostala ekskurzija 
v Nuklearno elektrarno Kr#ko, pa na predmet 
Industrijsko oblikovanje imam zelo lepe spomine. 
Izdelava lastnega unikatnega izdelka je bila res 
nova, zanimiva izku#nja. Takrat sem ugotovila, koliko 
razli"nih stvari lahko "lovek poskusi in se nau"i. 
Lahko re"em, da sem pri tem predmetu dobila nov 
hobi.  

 Na katerih podro!jih je dodiplomski #tudij 
izpolnil tvoja pri!akovanja in kaj se ti zdi, 
da bi bilo koristno #e vklju!iti v #tudijski 
program?

Z vsemi pridobljenimi znanji lahko pokrivam zelo 
#iroko podro"je, pridobila sem zelo raznoliko znanje, 
kar je velik plus. Mogo"e bi lahko vklju"ili v #tudij, 
vsaj kar se ti"e z mojega vidika, #e ve" uporabnih 
znanj in prakse, recimo kako pri iskanju zaposlitve 
in pri svojem delu "im bolj uspe#no promovirati 
svoje znanje in izku#nje, saj se mi zdi, da ve"ini 
na tem podro"ju manjka vaje in posledi"no tudi 
samozavesti, da bi se znali bolje nekako promovirati 
oz. izpostaviti svoja znanja in kvalitete. Sama pri 
sebi opa$am, da bi mi pri#lo zelo prav, npr. trening 
javnega nastopanja in prezentiranja, saj je to danes 
precej pomembno. Poslovni bonton je tudi ena taka 
to"ka, ki se je pogosto premalo zavedamo, pa je 
zelo pomembna - sem spada primerno obla"enje, 
izra$anje, ustrezna komunikacija, itd. 

 Torej to so tista podro!ja, ki jih mladi diplo-
manti oz. #tudenti tik pred diplomo ne ob-
vladajo dovolj?

Ja, v bistvu so to znanja, za katera se nekako kar 
pri"akuje, da jih imamo, pri iskanju prve zaposlitve 
pa zna biti to kar problem in se na koncu izka$e, da 
smo tukaj bolj #ibki.

 Kaj pa predavatelji, kateri je bil tvoj najljub-
#i in zakaj?

Zelo pogosto predavatelja ocenimo na osnovi 
predmeta, ki ga pou"uje, zato je tako ocenjevanje 
zelo nehvale$no. Z ve"ino predavateljev sem imela 
zelo dobre izku#nje. Z dr. Alenko Stani" sem zelo 
dobro sodelovala, najprej je bila koordinatorica 
prakti"nega usposabljanja, kasneje pa je bila tudi 
moja mentorica pri diplomski nalogi. Profesor Borut 
Lavri" mi je tudi po koncu predavanj in izpita #e 
svetoval pri dolo"enih vpra#anjih in te$avah. Zelo 
dobro je, da so profesorji na voljo tudi po koncu 
predavanj in #tudija. Profesorja Oskar Kogoj in Toni 
Kancilija sta mi predstavila #e drug pogled na stvari. 
Sicer pa je bilo dobrih predavateljev ve", vsak je bil 
po svoje poseben, druga"en in zanimiv. 

 Prakti!no usposabljanje v 3. letniku #tudi-
ja te je pripeljalo do trenutne zaposlitve v 
podjetju Hidria AET d.o.o. Na katerem po-
dro!ju dela# in s kak#nimi izzivi se soo!a#?

V podjetju Hidria AET d.o.o. sem opravljala prakti"no 
usposabljanje in sicer v kadrovski slu$bi, na podro"ju 
izobra$evanja zaposlenih. Na ta na"in so me spoznali 
in ko sem kasneje iskala temo za diplomsko nalogo, 
sem se obrnila na njih. Pomagali so mi, po zaklju"ku 
#tudija pa sem v podjetju tudi zaposlila. Trenutno 
delam na podro"ju »HLS« Hydria leadership 
system - to podro"je vklju"uje projekte stalnega 
izbolj#evanja, t.j. izbolj#evanje poduktivnosti, 
zmanj#evanje izmeta, vitko proizvodnjo. Delo 
zahteva neprestano odkrivanje in izpostavljanje 
problemov, iskanje idej, re#itev, zato je zanimivo 
in razgibano. Nikoli ni dolg"as. Pokrivam pa tudi 
podro"je inovacijske dejavnosti, to je zbiranje 
predlogov vseh zaposlenih. Na tem podro"ju smo 
v za"etku lanskega leta sprejeli nov korporativni 
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pravilnik, izdelali smo tudi novo aplikacijo za zbiranje 
predlogov. Vlo$ili smo res ogromno dela, energije, 
idej in rezultati se posledi"no tudi $e ka$ejo. Lahko 
re"em, da sem z mojo trenutno slu$bo zadovoljna.

 Katera znanja pridobljena med #tudijem ti  
pri sedanjem delu pridejo prav?

Pri svojem delu veliko delam z ljudmi, v okviru 
projektov sodelujem z zaposlenimi na vseh ravneh. 
Pri inovacijski dejavnosti je zelo pomembna 
ustrezna motivacija, tako da mi precej prav pride 
podro"je sociologije in poslovnega komuniciranja. 
Na splo#no pri svojem delu sem recimo lahko "rpala 
znanja iz predmeta Teorija sistemov in metode 
sistemskega in$eniringa, saj delo vklju"uje precej 
iskanja idej, analiz, ipd. Druga"e pa so zelo uporabna 
tudi vsa znanja vezana na informacijske tehnologije 
in ra"unalni#tvo.

 Ali je bila odlo!itev za nadaljevanje #tudija 
na #tudijskem programu Gospodarski in-
"eniring 2. st. nekako logi!no nadaljevanje 
dodiplomskega #tudija?

Po diplomi so me star#i in kolegi vzpodbujali, 
da se vpi#em #e na 2. stopnjo. Takrat sem se jim 
smejala, da je #tudija za enkrat dovolj, potem 
pa sem "ez poletje premislila in se jeseni, kljub 
vsem pomislekom odlo"ila, da se vpi#em #e na 2. 
stopnjo. Na splo#no i#"em vedno nova, dodatna 
znanja, izku#nje. Pretehtalo je ponovno tudi to, da 
je #tudij dovolj blizu doma, urnik mi je ustrezal, ker 
je v popoldanskem "asu in se ga lahko kombinira z 
delom. 

 Kot vem, si tudi "e mama. Kako ti uspe uskla-
jevati materinstvo, slu"bo in #tudij, saj so to 
tri podro!ja, ki zahtevajo popolno preda-
nost? 

V"asih je bilo kar te$ko, sploh ko sem imela 
predavanja 3x tedensko po slu$bi, pa recimo #e 
v soboto dopoldne. Ampak smo se nekako vsi 
prilagodili temu, pa babice in dedki so veliko 
pomagali, brez njih bi bilo precej te$je. H"erke so 
bile sicer navajene, da sem bila zaradi #tudija dosti 
odsotna, polno zaposlena "ez cel dan, ker je bilo 
zanju vedno tako. Z leti sicer zaradi pomanjkanja 

"asa neha# komplicirati pri malenkostih, vse opravke 
si poenostavi#, nau"i# se "im bolje organizirati svoje 
dnevne aktivnosti, da ostane tudi kaj prostega "asa, 
ki ga lahko nameni# sprostitvi in dru$ini. Gledala 
sem predvsem na to, da je bil skupni "as, "im bolj 
kvaliteten in dobro izkori#"en, vse ostalo pa se lahko 
prilagodi. 

 Kateri so tvoji prosto!asni hobiji ali aktiv-
nosti?

Obi"ajno prosti "as namenim dru$ini, ponavadi 
kaj skupaj po"nemo, "e je vreme gremo na kak#en 
sprehod ali izlet. V"asih, "e je za mano res naporen 
dan, mi pri sprostitvi pomaga tudi tek. S tem si 
prevetrim glavo, pa se potem precej bolje po"utim 
in posledi"no smo potem vsi bolj#e volje (smeh).

 Kje se vidi# !ez pet let?
Nekih to"no dolo"enih in za"rtanih ciljev nimam, se 
bom prepustila toku, pa bomo sproti videli, kam me 
zanese. Na podro"ju, kjer delam sedaj, se vsekakor 
vidim tudi "ez par let.


