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Moja študijska pot se je začela na Univerzi v 
Mariboru, na Fakulteti za gradbeništvo. Ko je 
prišel poletni semester, je ostalo nekaj časa tudi za 
delo. Na študentskem servisu sem zasledila oglas, 
da Fakulteta za logistiko išče študentko za delo 
na recepciji. In s tem sem nehote stopila na pot 
sprememb, ki so kasneje sledile. Na gradbeništvu 
sem sicer opravila vse izpite, razen fizike in 
mehanike, vendar bolj ko sem se spoznavala s 
študenti logistike, s profesorji, z zaposlenimi, z 
vsebinami predmetov, bolj me je vleklo v Celje. 
Zaradi vzpodbude in močne podpore takratnega 
dekana, prof. Martina Lipičnika, in nekaterih 
profesorjev, sem se odločila, da se z gradbeništva 
prepišem na logistiko. Veliko je na to odločitev 
vplivalo tudi dejstvo, da so mi bili profesorji na 

razpolago, da sem se lahko z njimi dobila in se 
posvetovala. V tistem trenutku me je bilo mogoče 
malo strah, kasneje pa sem ugotovila, da sem se 
pravilno odločila. Ker sem imela skoraj vse predmete 
prvega letnika priznane, sem se vpisala direktno 
v drugi letnik izrednega študija. Kar je bila še ena 
modra odločitev, saj sem lahko ohranila delo na 
fakulteti, ki se je razširilo še na pomoč referatu, 
računovodstvu, na sodelovanje pri organizaciji 
konference in podobno. V tretjem letniku pa sem 
se že počasi začela spogledovati z možnostmi za 
zaposlitev. Tik pred diplomo sem na spletni strani 
Zavoda za zaposlovanje zasledila, da na Agenciji za 
civilno letalstvo iščejo pripravnike, med drugim so 
iskali tudi logistike. Imela sem srečo, da sem bila 
v pravem trenutku na pravem mestu. Poslala sem 
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“SEM VEČNA OPTIMISTKA, VEDNO 
PRIPRAVLJENA NA NOVE IZZIVE IN 
PRILOŽNOSTI V ŽIVLJENJU”

Olivera Gačnik je diplomantka visokošolskega strokovnega študijskega programa in 
je trenutno zaposlena na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.



prijavo, bila povabljena na razgovor in dobila pripravništvo. Zaposlili so me na delovno mesto področne 
svetovalke. Imam zaposlitev za nedoločen čas, kar je v teh negotovih časih super. Moje delo je voditi 
kandidate, ki se prijavijo na opravljanje letalskega izpita, skozi celoten postopek do prejema licence. Ko sem 
prišla na trenutno delovno mesto, ni bilo tako enostavno, saj so moje delo prej opravljale tri sodelavke. 
Sedaj pa je vse padlo name. Ampak zaradi izkušenj, ki sem jih pridobila z delom preko študenta, pa tudi 
zaradi vseh znanj, ki sem jih pridobila med študijem, sem svoje delovno področje kar kmalu obvladala in 
tudi precej poenostavila. Ravnala sem logistično. No, logistika me spremlja prav v vsakem segmentu mojega 
življenja. V službenem in zasebnem.  Namreč, moje delovno mesto je v Ljubljani, jaz pa živim v Šentjurju. V 
službo se vozim dnevno z različnimi sopotniki, ki se pobiramo na različnih točkah. Tako da mi je bila logistika 
očitno usojena.

Sicer se mi tudi na splošno zdi, da je zaradi razvejanosti logistike dosti možnosti za zaposlitev. Vendar 
moraš biti na začetku pripravljen na to, da ne bo vse z rožicami postlano, da plača ne bo takoj direktorska 
in da bo najprej potrebno pokazati svoje sposobnosti in znanje, šele nato bo sledila pot navzgor. Podjetja 
pri svojem kadrovanju gledajo na človeka kot celoto, torej tako na njegovo osebnost kot na njegovo 
znanje. Zato se je potrebno na razgovoru pravilno predstaviti. 

In kakšne so moje ambicije v prihodnje? Trenutno sem zelo zadovoljna s službo, ki jo imam. Seveda pa se 
moje ambicije tukaj ne končajo. Želim namreč opraviti inšpektorski izpit in postati nadzornica na področju 
letalstva. Kar pomeni, da moram najprej opraviti tri ne tako enostavne izpite, potem še nekaj časa delati pod 
odkrijem mentorja in šele nato lahko samostojno opravljam delo nadzornice. Pred mano je še kar nekaj dela, 
učenja, kar je pa tudi prav, saj je treba možgane ves čas stimulirati, da se ne polenijo.
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“Seveda pa se moje ambicije 
tukaj ne končajo. Želim 
namreč opraviti inšpektorski 
izpit in postati nadzornica 
na področju letalstva.” 



Preden sem se vpisal na Fakulteto za logistiko, sem 
že eno leto obiskoval Fakulteto za strojništvo v 
Ljubljani. Ker sem po prvem letu videl, da zadeva ni 
zame, in ker nisem mogel v delovnik vključiti vseh 
svojih osebnih projektov, sem se odločil, da poiščem 
nekaj drugega. Kot rečeno, iskal sem fakulteto, ki bi 
bila dovolj fleksibilna za moje obšolske dejavnosti in 
delo. Med raziskovanjem sem naletel tudi na našo 
fakulteto in po podrobni raziskavi in pogovorih z 
osebami, ki so jo že poznali, sem se odločil za vpis 
na univerzitetni študijski program. Pritegnili so me 
predvsem dinamičnost in moderni stil poučevanja 
ter razgiban urnik. Med samim študijem mi je bil 
zelo všeč sistem raziskovalnih del in seminarskih 
nalog, saj se na ta način bolj poglobiš v predmet. 
Super so bile tudi vaje in skupinske naloge, kjer 
smo morali delovati kot ekipa, da smo prišli do 
zaključka. Same vsebine so bile vedno zanimive in 
povezane z realnim življenjemin pogosto uporabne 

v  vsakdanjem življenju. Po prvem letniku sem se 
odločil oditi na Erasmus+ izmenjavo. Izbarl sem otok 
Madeira (Portugalska), kjer sem se imel tako super, 
da sem se odločil naslednje leto oditi še na prakso. 
Delal sem v manjšem hotelu in ob tem zares užival. 
Izmenjave so po mojem mnenju nekaj najboljšega 
v času študija, saj spoznaš neverjetno veliko ljudi, s 
katerimi ostanešl v stiku vse življenje.
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KO TI RAZNOLIKE IZKUŠNJE ODPIRAJO NOVE 
IDEJE. NOVE IDEJE PA PIŠEJO NOVE USPEŠNE 
ZGODBE. 

Jure Kvas je diplomant 
univerzitetnega študijskega 
programa.

Je soustanovitelj podjetja KO 
Events, pred dvema letoma pa 
je zasedel direktorsko mesto v 
podjetju Estrela.
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Naučiš se veliko novega, spoznaš nove kulture, naučiš se jezika, obenem pa se nepozabno zabavaš. Celoten 
študij mi je bil všeč tudi zaradi dobrega strokovnega kadra in prijaznosti profesorjev, saj smo se lahko 
z njimi vedno dogovorili, kar smo potrebovali. Tudi generacija sošolcev je bila takšna, da smo se dobro 
razumeli in družili tudi v privatnem življenju. Če povzamem vse skupaj, bi se še enkrat odločil isto! Kot sem 
že prej omenil, sem se vpisal na logistiko predvsem zaradi fleksibilnega urnika, ki mi je dopuščal ukvarjanje 
z ostalimi projekti. Že od nekdaj me je veselila organizacija dogodkov. V srednji šoli sem začel delati kot 
fotograf v klubih in na prireditvah in se tako začel uvajati v te vode. Fotografska kariera je iz hobija prerasla 
v profesionalno, zaradi katere sem potem dobil veliko izkušenj na tem področju. Vmes sem sicer preizkusil 
marsikatero službo, imel tudi svoj start up, ampak se vedno znova vračal nazaj k temu. Kasneje sem spoznal 
Jerneja Ocvirka in ugotovila sva, da imava podobne interese. Skupaj sva ustanovila KO Events in kmalu zatem 
začela ustvarjati. Od takrat sva uresničila veliko idej, organizirala preko 100 dogodkov in naredila marsikatero 
uspešno zgodbo. Veliko idej sva zaradi pomanjkanja časa morala zavreči, ampak so še vedno nekje na čakalni 
listi. :)



Ena izmed najuspešnejših idej je bila Tušev tek barv, ki je prvič zaživela leta 2015, letos pa se bo odvijala 
že četrto leto zapored, hkrati z največjim elektronskim festivalom v Sloveniji, ki obenem podpira zdravje in 
zabavo! Lahko si predstavljate, da v tem ni malo logistike! ;) Zaradi tega projekta sva tudi v Amsterdamu na 
mednarodni glasbeni konferenci ADE leta 2015 dobila vabilo na Rio music conference, kjer sva predavala o 
VR projektu, ki smo ga delali takrat in organizaciji dogodkov na našem ozemlju. Kasneje naju je pot vodila 
še na Ibizo in podobne destinacije, povezane z največjimi organizatorji na svetu, kjer sva dobila povezave in 
partnerje s celega sveta.
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Poleg vsega tega pa sem že nekaj let vzporedno delal v podjetju Engrotuš in zaradi uspešno izpeljanih pro-
jektov pred dvema letoma zasedel direktorsko mesto na podjetju Estrela. Pri poslu mi logistika zelo veliko 
pomaga, saj se ukvarjamo z zelo različnimi projekti na tem področju, poudarek pa je na nabavi produktov 
iz tujine. Pri vsem naštetem mi na koncu dneva ostane zelo malo časa za karkoli drugega in ves prosti čas 
porabim za trening in potovanja. Strast do potovanj je zelo velika, bil sem že v preko 30 državah sveta, nekaj 
mesecev živel v Kanadi in tudi to je razlog, zakaj me vedno vleče nazaj ven, saj smo v Sloveniji v primerjavi s 
sodobnim svetom glede razmišljanja in prilagajanja posla ter ustvarjanja novih idej precej zadaj. Če pa gle-
damo kakovost življenja, pa smo definitivno pred marsikom, je pa za mlade trenutno pomembno tisto prvo 
in dokler še imam zagon, želim izkoristiti vse odprte možnosti. 

Zato vsem priporočam, če le imate možnost, da greste v svet, ampak na lastno odgovornost, saj se nazaj ne 
boste vrnili isti! ;)
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