
Zakaj ste se odločili za študij logistike?
Za študij logistike sem se odločil, ker rad delam z ljudmi in rešujem probleme. Prav 
tako imam zelo rad tuje jezike, katerih znanje je pri tem delu zelo uporabno. Logistika 
je iskana povsod po svetu, zato upam, da bom lahko v prihodnosti našel delo nekje v 
tujini. 

Čeprav ste s študijem na fakulteti šele dobro začeli, nas vseeno 
zanima, kako bi opisali svojo dosedanjo izkušnjo na fakulteti?
Pozitivna energija, katero oddajajo študentje, profesorji in ostali zaposleni na fakulteti, 
je zelo nalezljiva. To je bila tudi prva stvar, ki sem jo opazil, ko sem začel s študijem. 
Pomoč dobiš, ko jo potrebuješ. To ti da vedeti, da je zaposlenim fakultete zares mar 
zate. Pri predavanjih sem zasledil odlično povezanost med profesorji in študenti, 
saj profesorji nenehno vključujejo študente v razne diskusije in s tem spodbujajo 
kreativnost in kritično razmišljanje. Večkrat so naloge naravnane tako, da študentje 
med sabo sodelujemo, izmenjujemo mnenja in debatiramo.

Sprejeli ste vlogo prodekana za študentska vprašanja. Kako ste se 
odločili za ta korak?
Pri delu prodekana dosti časa sodeluješ s študenti, profesorji in ostalimi člani Univerze 
v Mariboru. Tukaj pride velikokrat do novih idej, predlogov in izboljšanj,  to naredi 
delo prodekana zelo zanimivo. Prav tako imam možnost, da za študente fakultete 
skupaj s pomočjo študentskega sveta in tutorjev organiziram dogodke, kateri so zelo 
pomembni za medsebojno druženje, spoznavanje in pozitivno vzdušje.

Imate za prihodnost pod tem nazivom že zastavljene cilje?
Vsekakor. Plan dela je že narejen in skupaj s študentskim svetom in tutorji, smo že 
izvedli prvi dogodek. V nadaljnjem letu bo na fakulteti še več dogodkov, kateri bodo 
študentom omogočali druženje in spoznavanje. Poskusili bomo tudi z implementacijo 
različne tehnologije, ki nam je na razpolago, pri raznih delavnicah in mogoče tudi pri 
predavanjih.
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Sven je študent 
univerzitetnega študijskega 
programa Logistika 
sistemov.

Prihaja iz Slovenskih Konjic, 
kjer je obiskoval Osnovno 
šolo Pod goro. 

Šolanje je nato nadaljeval 
v  Mariboru, na Srednji 
elektro-računalniški šoli ali 
na kratko SERŠ, program 
Tehniška gimnazija.

Z zaključkom dvoletnega 
mandata njegovega 
predhodnika Luke Hermana, 
je s 16. decembrom 2019, 
postal novi Prodekan za 
študentska vprašanja.
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Prodekan za študentska 
vprašanja je predstavnik 
študentov fakultete.

Zavzema se za dobrobit 
študentov, sodeluje v organih 
in komisijah (po svoji funkciji 
je član Študentskega sveta FL 
UM in UM ter Poslovodnega 
odbora fakultete).

S člani Študentskega sveta in 
tutorji pripravlja aktivnosti 
in dogodke z namenom 
kakovostnega in zabavnega 
preživljanja obštudijskega 
časa.  

Sooblikuje tudi študijski 
proces in prispeva k njegovi 
kvaliteti.
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Da vas vsi bolje spoznamo. S čim se radi ukvarjate v prostem času?
Študij zahteva veliko časa preživetega za knjigami in s tem posledično lahko hitro zanemariš potrebo po gibanju. 
Zato prosti čas namenim fitnesu in tenisu. Potrebno je tudi prijateljstvo, za katerega nikoli ne zmanjka časa.

Kaj vas motivira v življenju?
Dnevno spremljam Elona Muska na Twiterju. Njegove ideje in njegovo delo je unikatno, zanimivo in zelo 
motivacijsko. Dobra motivacija je tudi Jocko Willink, ki vsak dan objavi sliko svoje telovadbe ob pol petih zjutraj. 
Ostali vzorniki, ki me motivirajo, so še: Joe Rogan, David Goggins, Jordan B Peterson in Simon Sinek.

 FAKULTETA ZA LOGISTIKO UNIVERZE V MARIBORU I Intervju s Prodekanom za študentska vprašanja I Pripravila: MANCA ZRINSKI

 FAKULTETA ZA LOGISTIKO UNIVERZE V MARIBORU I Intervju s Prodekanom za študentska vprašanja

V prihodnosti si želim dobrega medsebojnega sodelovanja.  V primeru kakšnih pripomb ali idej 
sem vam vedno na voljo. Čez leto bodo na fakulteti različni dogodki, katere čim boljše izkoristite 
za druženje in spoznavanje. 

Vsem pa tudi želim vesele praznike. 

Kaj bi ob koncu sporočili našim študentom?


