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“ZAME LOGISTIKA V OSNOVI POMENI 
PREMAGOVANJE PROSTORA IN ČASA, 
KAR PA MI PREDSTAVLJA NENEHEN 
IZZIV IN TO JE BIL TUDI EDEN IZMED 
RAZLOGOV ZA VPIS NA ŠTUDIJ LOGISTIKE.”
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Sebastjan Lazar je diplomiral leta 
2014 in magistriral leta 2016 – obo-
je z odliko. V zadnjem letniku mag-
istrskega študija je bil izbran za na-
jboljšega študenta svoje generacije.

Trenutno je zaposlen na mestu 
“Strokovnega sodelavca za logis-
tiko’’ v izlaškem podjetju ETI, d. d.
Odločil se je tudi za nadaljevan-
je študija ob delu in se v letošnjem 
študijskem letu vpisal na doktorski 
študijski program Logistika sistemov. 

Foto: Sebastjan Lazar na delovnem mestu v 
podjetju ETI, d. d.
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Kako ste se kot srednješolec odločili za študij logis-
tike?
Logistika je širok pojem s katerim se srečujemo 
domala povsod, kjer smo. Zame logistika v osnovi 
pomeni premagovanje prostora in časa, kar pa mi 
predstavlja nenehen izziv in to je bil tudi eden izmed 
razlogov za vpis na študij logistike.

Menite, da je bila odločitev prava? Kako to, da ste 
študij nadaljevali še na doktorskem študijskem 
programu?
Zagotovo. Vpis na doktorski študij je povezan z 
lastnimi finančnimi sredstvi in ko izračunaš ROI je 
bila odločitev vpisa na strani lastnih ambicij ter 

vzpodbud,  ki sem jih prejel, tudi s strani zaposlenih 
na fakulteti.  Razlog za vpis na nadaljnji študij veliko 
pove o mojem mnenju glede fakultete in osebnem 
zadovoljstvu v smeri pridobljenega znanja tekom 
študija. Na Fakulteti za logistiko je študij zelo raz-
nolik, vključujejo se primeri iz prakse ter hkrati 
zavzema tako področje naravoslovja kot tudi druž-
boslovja. Veliko je možnosti nadgrajevanja znanja, z 
udeležbo na dodatnih predavanjih, okroglih mizah, 
konferencah itd. Vse to mi omogoča, da lahko v služ-
bi izpolnjujem pričakovanja nadrejenih na različnih 
področjih.

Bili pa ste tudi zelo aktivni na drugih obštudijskih  
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področjih.
Točno tako. Med študijem sem bil nekaj 
časa Tutor in član Akademskega zbora, 
Študentskega sveta, Komisije za znanstve-
no-raziskovalne zadeve itd. Sodeloval sem 
tudi na mednarodni konferenci ICLST (Inter-
national Conference on Logistics & Sustain-
able Transport) in še bi lahko naštevali.

Trenutno ste zaposleni v podjetju ETI d. d. 
S čim se podjetje ukvarja in kakšne so vaše 
zadolžitve?
Podjetje ETI je eden izmed vodilnih 
svetovnih proizvajalcev rešitev za stano-
vanjske in poslovne inštalacije, distribuci-
jo električne energije za nizko in srednjo 
napetost ter močnostno elektroniko in 
polprevodnike, poleg tega pa proizvajamo 
tudi izdelke tehnične keramike, orodja in 
naprave ter izdelke iz plastike. Podjet-
je, v katerem sem zaposlen, v celotnem 
mednarodnem koncernu zaposluje več kot 
1600 ljudi. Sam sem zaposlen na mestu 
‘’Strokovnega sodelavca za logistiko’’. Logis-
tika je za nas izjemnega pomena, saj imamo 
po Evropi preko 10 skladišč, kar predstavlja 
več kot 8500 kvadratnih metrov skladiščnih 
površin in preko 18.000 odlagalnih mest. 
Pri delu se med drugim ukvarjam s trans-
portnim zavarovanjem, organizacijo trans-
porta, projektnim managementom, uvajan-
jem KPI-jev, računanjem različnih logističnih 
stroškov, SCOR modelom, six sigmo, uvajan-
jem različnih izboljšav v poslovne procese, 
benchmarkingom, mednarodno logistiko 
itd.

Ste z delom zadovoljni?
Moje delovno področje, kjer sem zaposlen, 
je zelo raznoliko in dinamično.
Veliko je tudi skupinskega dela, na kar nas 
je fakulteta v procesu izobraževanja že 
predhodno usposobila - veliko nalog smo 

pripravili v timu. Oddelku za logistiko sem se pridružil kot 
zadnji, sodelavci so me lepo sprejeli in tudi to je eden izmed 
razlogov, da sem na delovnem mestu trenutno zelo zadovol-
jen.

Ali bi dijakom, ki se odločajo za študij, svetovali vpis na 
Fakulteto za logistiko v Celju?
Če bi se danes kot dijak odločal za študijsko in poklicno pot, 
bi bila identična kot zdajšnja. 
Delo v logistiki je raznoliko in razgibano. Znanja, ki jih 
fakulteta ponuja, so interdisciplinarna, kar pomeni, da smo 
pridobili znanja različnih področij, ki nam bodo pri delu prišla 
še kako prav.  
Tudi zaposleni na fakulteti so nas ves čas študija motivirali k 
dodatnem delu in nas spodbujali h kreiranju lastnih idej, kar 
je pomembno tudi v poslovnem okolju.
Zato vsem dijakom, ki jih logistika zanima, priporočam študij 
na Fakulteti za logistiko.   

Intervju s Sebastjanom Lazarjem
magister inženir logistike in trenutno doktorski študent Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
zaposlen na mestu ‘’Strokovnega sodelavca za logistiko’’ v podjetju ETI d. d.
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Albert Pajaziti je diplomant magistrskega študijskega programa, ki je v študijskem letu 
2015/2016 prejel priznanje Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za najboljše magistr-
sko delo.  
Albert prihaja iz Prištine, glavnega mesta Kosova. V okviru programa Erasmus Mundus se 
mu je ponudila priložnost za študij v Sloveniji in to priložnost je sprejel z odprtimi rokami. 
Z nami je delil svojo izkušnjo z bivanjem v Sloveniji, svoje zadovoljstvo s študijem in s svo-
jimi načrti za naprej. 

”DOBRO JE, DA GRE VSAKDO ZA NEKAJ 
ČASA OD DOMA.  GRE ZA ŽIVLJENJSKO 
IZKUŠNJO IN PREIZKUŠNJO, KI TE VODI 
K SAMOSTOJNOSTI, K DRUGAČNEMU
ODNOSU IN RAZMIŠLJANJU O 
POMEMBNIH STVAREH.”
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V Slovenijo sem prišel s kolegom, 
Slovencem. Ko je letalo pristalo 
v Ljubljani, sem pomislil, kako je 
urejena. Občutek ob prihodu je 
bil pozitiven, takoj sem vedel, da 
sem se pravilno odločil, čeprav se 
je bilo težko ločiti od družine in 
prijateljev. 

Za selitev iz Prištine v Slovenijo 
sem se odločil predvsem zara-
di navdušenja nas slovenskimi 
podjetji, ki sem jih spoznal v 
domačem okolju, njihovo poslov-
no kulturo in profesionalnostjo. 
Prevzela sta me slovenski jezik 
in Slovenija kot država. Z vsem 
tem sem se zbližal, ko sem delal v 
Slovensko-kosovskem poslovnem 
združenju. 

Ko se je pojavila priložnost za 
študij preko programa Erasmus 
Mundus, sem jo sprejel s široko 
odprtimi rokami. Za študij logistike 
sem se odločil, ker je bil logično 

nadaljevanje predhodno zakl-
jučenega študija ekonomije, smer 
carina in špedicija, in predvsem 
zato, ker v logistiki vidim svojo 
prihodnost. Na Kosovem recimo 
ekspertov s področja logistike še 
ni. 

Fakulteta za logistiko je bila moja 
prva in edina izbira. Študij, ki 
sem ga izbral, ni lahek, vendar se 
splača potruditi, da doštudiraš 
tisto, kar te privlači in kar imaš 
rad. Znanje s področja carine in 
špedicije mi je zelo koristilo pri 
študiju logistike. 
Moj največji izziv ob prihodu v 
Slovenijo je bil jezik, kar je malce 
vplivalo tudi na ocene v 1. seme-
stru. 

A so me v Sloveniji lepo sprejeli 
in mi pomagali. Presenetila me je 
odprtost in dostopnost profesor-
jev, ki so si vzeli čas za dodatno 
razlago. 



”ZAKLJUČUJEM TRIMESEČNI TEČAJ SAP-a, 
NATO BOM VPISAL ŠE TEČAJ NEMŠČINE 
IN RUŠČINE. POTREBNO JE IZKORISTITI 
PRILOŽNOSTI, KI TI JIH PONUDI ŽIVLJENJE, 
KAJTI VSA ZNANJA IN KOMPETENCE 
TI LAHKO POMAGAJO PRI ISKANJU 
SLUŽBE, PISANJU ZAKLJUČNEGA DELA 
ALI PA PRI RAZUMEVANJU AKTUALNEGA 
DOGAJANJA NA PODROČJU LOGISTIKE.”
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Svoj čas na fakulteti sem kar najbolj izkoristil. 
Pridružil sem se projektu “Po kreativni poti do 
praktičnega znanja”, ki ga je razpisal Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendije. S skupino šestih študen-
tov naše fakultete ter tremi študenti drugih fakultet 
smo obravnavali inovativne pristope v proučevanju 
oskrbovalnih verig podjetja Roboteh d.o.o. Pro-
jekt je bil odlično izpeljan, zato sva s sošolko Klaro 
Gradič dobila priložnost, da sva ga predstavila na 
mednarodnem simpoziju “Logistics & International 
Business”, ki je potekal v nemškem Bremnu. Izkušnja 
je bila zelo pozitivna. Poleg dobro izpeljane pred-
stavitve sem navezal ogromno novih stikov, ki bodo 
ostali za vse življenje. Imel sem priložnost spoznati 
delo drugih študentov iz vsega sveta, ogledali pa 
smo si tudi pomembnejša nemška podjetja: tovar-
no Mercedes, Airbus ter pristanišči Bremerhaven in 
Hamburg.

Simpozij in ostale ekskurzije, ki sem se jih udeležil 
v času študija, so pripeljale tudi do izbire teme za 
magistrsko nalogo z naslovom Razvoj inovativnih 
produktov informacijskih tehnologij in digitalna 
transformacija logističnih podjetij. Za delo sem 
prejel nagrado fakultete za najboljše magistrsko 
delo. Nagrade nisem pričakoval. Pravzaprav sem bil 

zelo presenečen, ko me je poklicala gospa Valerija 
iz referata in mi povedala dobro novico. Nagrada mi 
pomeni ogromno. Predstavlja potrditev prave izbire 
teme in dokazuje njeno aktualnost. Predvsem pa 
pomeni nagrado za ves trud in delo, ki sem ga vložil. 
In nenazadnje izkazuje tudi ponos mentorja. 

Naj za konec povem še to, da je bila moja izkušnja 
s študijem na FL in bivanjem v Sloveniji res enkrat-
na. Občutki in spomini so še kako živi in verjamem, 
da bodo trajali vse življenje. Spoznal sem ogromno 
novih ljudi, Slovencev kot tudi tujih študentov, ki so 
bili v Sloveniji na Erasmus+ izmenjavi.
Z novimi poznanstvi imam tudi veliko “obštudijskih 
spominov”, od plesanja salse in poslušanja latino 
glasbe v klubu Fuego v Mariboru, do izletov po Slo-
veniji. Maribor mi bo sploh ostal v spominu, saj se 
tam počutim doma. Všeč so mi tudi Ljubljana, Bled in 
Piran.

Glede svoje prihodnosti sem zelo optimističen. Vem, 
da sem opremljen z znanjem in kompetencami za 
svetlo prihodnost. Rad bi delal v podjetju, ki ima pro-
gram »traineeship«, saj s tem dobiš priložnost, da se 
seznaniš in naknadno specializiraš za eno področje 
znoraj širokega področja logistike.



Pripravili:
Valerija Kotnik
Manca Zrinski

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru
Januar 2017
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