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Trenutna zaposlitev mi omogoča karierno
rast in uresničevanje osebnih ciljev

Vinko Repnik, diplomirani inženir logistike (VS).
Zaposlen v podjetju F.A.MAIK, d. o. o.
Zakaj ste se odločili za študij logistike v Celju? Kaj je
bilo tisto, kar vas je prepričalo?
Obiskoval sem srednjo Prometno šolo v Mariboru,
kjer sem se že spoznal z osnovami logistike. Ker
se mi zdi logistika zelo zanimiva in ker gre za
široko področje znanja, ki ga nudi, sem se odločil
za nadaljevanje šolanja na Fakulteti za logistiko v
Celju. Je pa tudi res, da sem si vedno želel delati
v panogi, kjer je delo dinamično in ne monotono,
kar pa delo v logistiki zagotovo ni. V logistiki imaš
na izbiro široko panogo področij, kjer lahko delaš,
in se nato sam usmeriš v tisto, ki ti najbolj ustreza.
S svojim dobrim delom pa lahko veliko doprineseš
organizaciji, v kateri si zaposlen.

Ko ste prišli na fakulteto, sva se dostikrat
pogovarjala o tem, da delate. Torej se je dalo
uspešno uskladiti obe področji, delo in študij?
Ves čas študija sem opravljal različna dela preko
študentskega servisa. Med temi deli bi mogoče
izpostavil dve. Delo v največji verigi restavracij s
hitro prehrano na svetu (Mc Donald’s). Kot notranji
opazovalec, delavec z znanjem logistike, lahko
opaziš, da je vse sistemsko/logistično urejeno od
velikih do najmanjših potankosti. Vse je točno
označeno, napisano, od gibanja palet v skladišču
do gibanja samih surovin za pripravo hrane v
kuhinji do gibanja zaposlenih po delovnih postajah.
Predpisana je celo komunikacija med zaposlenimi.
Da vse poteka tako, kot je planirano, pa je celoten
sistem podkrepljen z ustreznim sistematskim
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izobraževanjem.
Izpostavil bi še delo viličarista/strežaja proizvodnje linije v podjetju Henkel, kjer sem se pobližje spoznal s
področjem notranje logistike. Presenečen sem bil nad sledljivostjo in nadzorom polizdelkov, ki se uporabljajo
pri izdelavi končnega izdelka. Pri izdelavi končnega izdelka je potrebnih 10 ali več polizdelkov, da na koncu
dobiš končni izdelek. Vso delo je točno sistemsko opredeljeno in predhodno opisano. Spoznal pa sem še
to, da določeni procesi dela, ki so v teoriji natančno opredeljeni, v praksi izpadejo precej drugače kot je
opredeljeno. To spoznanje mi pomaga sedaj, ko moram napisati proces dela na trenutnem delovnem mestu.
Kot študent logistike med opravljanjem študentskega dela lažje opaziš posamezne segmente logistike, ki se
jih naučiš v teoriji in jih nato prepoznaš med delom v praksi.
So kompetence, pridobljene v okviru študija na fakulteti, pomagale pri iskanju službe?
Seveda, sam študij logistike mi je zelo pomagal pri iskanju zaposlitve, saj mi je diploma omogočila, da sem
vstopil na trg dela in konkuriral na delovna mesta v logistiki. Ko začneš z delom, pa je veliko na tebi, kako
se v podjetju izkažeš in pridobljeno znanje s fakultete uporabiš v praksi. Kasneje, zaradi dobro opravljenega
dela in dodane vrednosti, ki ga tvoje znanje prinese podjetju, prične tvoj delodajalec nate osebno gledati kot
na dodano vrednost. Sam sem pridobljeno znanje, ki sem ga skozi študij pridobil, pridoma izkoristil, kar se
odraža pri mojem delu s poslovnimi strankami, prometom in nenazadnje tudi pri moji plači.
Kaj vas je vodilo k odločitvi za nadaljevanje študija na podiplomskem magistrskem programu?
Že na visokošolskem programu sem bil zelo zadovoljen s pridobljenim znanjem logistike in logična odločitev
je bila, da to pridobljeno znanje še nadgradim. Trdo sem prepričan, da mi bosta diploma 2. stopnje in
pridobljeni naziv »magister inženir logistike« v prihodnje na moji poslovni poti zelo pomagala.
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Trenutno ste zaposleni v podjetju F.A. MAIK d.o.o.
Lahko na kratko predstavite podjetje in svoje
delovno mesto.
Podjetje F.A. MAIK d.o.o. je podjetje, ki izvaja
celovite logistične storitve in je v 100% zasebni
lasti. Podjetje je leta 1992 ustanovil gospod Marjan
Bezjak. Trenutno je v celotni F.A.Maik skupini
zaposlenih okrog 140 ljudi.
Začetki poslovanja so bili usmerjeni na področje
špedicije in transporta, kasneje pa smo začeli
intenzivno razvijati tudi področje skladiščenja.
Obseg našega poslovanja se je v zadnjih letih
močno povečal. Smo hitro rastoče podjetje z jasno
opredeljeno strategijo rasti in razvoja.
Oblikovali smo se v mlado in ambiciozno ekipo,
kolektiv, ki je strokovno podkovan, samozavesten in
sposoben izvajati kakovostne storitve na področju
logistike, ki postaja vse kompleksnejša. Smo tretje
največje logistično podjetje, ki za zahteven gigantski
nemški koncern že vrsto let izvaja celovite logistične
storitve. Dejstvo, ki nas uvršča v sam vrh tudi v
Evropskem prostoru.
Toliko na kratko o odjetju. Jaz sem zaposlen na
delovnem mestu transportni referent prometa.
Samo na transportnem oddelku nas je okrog 20.
Nekateri so zadolženi samo za obračanje našega
lastnega voznega parka, drugi za urejanje prevozov
in ostalo logistiko za naše poslovne partnerje. Sam
urejam prevoze blaga in logistiko za naše poslovne
partnerje. Delo je dinamično in zahtevno, saj
urejam potrebne logistične storitve za poslovne
stranke podjetja in svetujem strankam s področja
logistike. Pri mojem delu je vedno močno prisotna
konkurenca. Če namreč svojega dela ne opravim
kvalitetno, ga lahko takoj opravi konkurenca. Zato pri
svojem delu stremim k optimalnosti in natančnosti
ter se vedno trudim, da za stranko naredim nekaj
več kot konkurenca. Na primer, ko dobim naročilo
za prevoz od stranke in to naročilo prevzamem,
sam poskrbim za vse od najave na naklad, razklad,
in sprotnega obveščanja stranke. S tem poskrbim,
da je stranka tekoče seznanjena, kaj se dogaja s
transportom njenega blaga. Če povzamem, stranki
od oddanega naročila ni potrebno narediti ničesar
več, in ker je sproti obveščena o vsem, se lahko
posveti drugemu delu.

Podjetje F.A. MAIK Logist leta 2015.
Na fotografiji: Marjan Bezjak, direktor podjetja in dekan
FL UM prof. dr. Bojan Rosi

Ali bi dijakom, ki se odločajo za študij, svetovali
vpis na Fakulteto za logistiko v Celju?
Seveda bi jim svetoval. Znanja, ki jih fakulteta
ponuja, so iz različnih strokovnih področij in
omogočajo, da je študent po končanem študiju
strokovni delavec s širokim spektrom znanja. Sam
program in zaposleni na fakulteti pa te skozi študij
spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in delu,
kar je kasneje pomembno pri uspešnem delu v
poslovnem okolju. Študent pa se lahko med in po
končanem študiju usmeri v tisto vejo logistike, ki mu
je najbolj všeč in mu tudi najbolj ustreza.
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Ko sva se pripravljala na najin pogovor, ste omenili, da so se tekom let v vašem podjetju kalili bodoči
logisti, in sicer v okviru praktičnega usposabljanja. Nam lahko poveste, kako le to poteka in kakšno vlogo
in zadolžitve dobijo študenti v vašem podjetju.
Tako je. Naše podjetje je odprto za študente in jih z veseljem vključuje v svojo sredino preko opravljanja
praktičnega usposabljanja oz. prakse. Prakso opravljajo v različnih oddelkih v podjetju, saj se s tem seznanijo
s celotnim potekom dela v podjetju. Ko se enkrat seznanijo s celotno organizacijo dela v našem podjetju, si
lahko potem sami izberejo oddelek, v katerem bi želeli delati oz. ki jih najbolj zanima, pritegne. Po navadi s
tega področja napišejo seminarsko nalogo, ki pa je lahko dobro izhodišče za razširitev v zaključno delo. Ob
tem ni zanemarljiv podatek, da se kar nekaj praktikantov redno zaposli v našem podjetju.
Kakšne so kaj vaše ambicije in želje za prihodnost? Službeno, morda celo zasebno.
Moji cilji v prihodnosti so vezani na dokončanje magisterija na fakulteti za logistiko. Po končanem magisteriju
se bom posvetil pridobivanju ostalega znanja, za katerega sedaj nisem imel dovolj časa. K svojemu znanju
angleščine bi rad dodal še strokovno znanje nemščine. Rad bi strokovno obvladal program EXCEL. Svojo
poslovno pot bi rad nadaljeval v trenutnem podjetju, torej F.A. MAIK-u, saj mi ustrezajo tako plačilo kot
delovni čas in bližina delovnega mesta mojemu domu. Slednje mi omogoča, da lahko poleg dela čim več
prostega časa posvetim svoji družini. Čas, ki ga preživim s svojo ženo in malima otrokoma, je vreden več kot
denar, ki bi ga zaslužil z delom v tujini ali kakšni drugi organizaciji oz. podjetju.
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Miran Sečki, direktor prometa v Integral Brebus Brežice.
Je diplomant magistrskega študijskega programa Logistika sistemov in član Alumni
kluba Fakultete za logistiko.

“Še kako drži izjava profesorja:
Logist je druga oseba v podjetju. Sedaj pa
pojdite vsak v svoje službe in to povejte
direktorju.”
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Zakaj ste se odločili za študij logistike v Celju?
Po končani srednji šoli nisem šel takoj na fakulteto,
saj sem se polprofesionalno ukvarjal s športom in
igral rokomet v nekaj slovenskih klubih in tudi v
sosednji Avstriji. Vseskozi pa sem vedel, da bom po
končani športni karieri šel na študij v smeri področja
menedžmenta. Po predlogu prijatelja sem si ogledal
program študija na Fakulteti za logistiko in tako bil
v drugi generaciji novoustanovljenega študijskega
programa. Ni mi žal.
Mogoče kakšna zanimiva anekdota?
Veliko je bilo zanimivega, predvsem druženja
s študenti, profesorji in strokovnim osebjem
fakultete. Zdi se mi, da smo tako večina študentov
kot tudi profesorjev uživali v našem delu, bilo je
veliko novega, za marsikoga še neraziskanega. Bivši
študenti organiziramo tudi kakšno srečanje, kjer si
izmenjamo zgodbe/znanje ter seveda podoživljamo
študentske dni.
Kot zanimivo anekdoto bi izpostavil izjavo profesorja
pri predmetu Logistika v proizvodnji: Logist je druga
oseba v vsakem podjetju. Sedaj pa pojdite vsak v
svoje službe in to povejte direktorju. Seveda smo
se vsi nasmejali, kajti nikakor si nismo predstavljali
tega. Vsaj jaz ne. Toda kasneje sem spoznal bistvo
teh besed. Logist je zagotovo lahko vsaj druga oseba
v podjetju. Menim celo, da ima s svojim znanjem

dovolj kvalitete, da se znajde v vsakem položaju.
Hočem reči, čeprav so njegove besede zvenele
dobesedno smešno, so imele pomen nekje drugje,
ki ga takrat nismo razumeli.
Kaj ste s študijem na fakulteti pridobili oziroma
kje lahko pri svojem delu uporabite pridobljeno
znanje?
Dobesedno lahko logistiko povežeš z vsakim
delovnim mestom, saj je program zelo širok. Tako
v osnovi na področju transporta, skladiščenja kot
tudi drugje v gospodarstvu in v javnem sektorju.
Pri meni je na primer pri vodenju kolektiva prišlo
do izraza znanje menedžmenta, financ, statistike,
prava. V proizvodnih podjetjih je prevladovalo
predvsem znanje, ki sem ga pridobil pri predmetu
Logistika v proizvodnji, še zlasti, ko smo morali
optimizirati kakšne procese. V enem od podjetij
smo uporabili metodo 5S, se poučevali o metodi
20 ključev. Težko je oceniti, kateri predmet je tisti,
ki mi je najbolj ‘’koristil’’ v karieri, saj je vse skupaj
plod stila razmišljanja. Če razmišljaš kot logist, ti
ni nikoli dolgčas. Če pa že moram izpostaviti en
predmet, pa je to predmet Logistika v proizvodnji,
saj sem v sklopu tega predmeta napisal magistrsko
delo z naslovom »Vitkost in njen vpliv na logistiko v
proizvodnji«.
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Imate zanimivo kariero, tako s področja gospodarstva kot javnega sektorja. Nam lahko opišete vašo
karierno pot?
Najprej je prav da povem, da sem svojo kariero pričel kot delavec, ki je delal na normo v proizvodnem
podjetju za minimalno plačo. To se mi zdi pomemben podatek, saj menim, da lahko le tako kot vodstveni
delavec začutiš vsakega zaposlenega in nato poskušaš odreagirati temu primerno. Nadaljeval sem kot
skladiščnik, nato pa sem šel v druga podjetja kot vodja proizvodnje, vodja logistike ter tehnični direktor.
Nato me je pot vodila na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer sem opravljal funkcijo generalnega
direktorja Direktorata za promet. Tam sem bil eno leto, sedaj pa sem dobra tri leta Direktor prometa v
Integral Brebus Brežice, kjer razpolagamo s hčerinskim podjetjem z devetdesetimi avtobusi. Tako moramo
danes na primer z najnižjimi možnimi stroški opraviti čim večje število linijskih in turističnih prevozov. Do
tega pa lahko prideš le z nenehnimi analizami, izobraževanjem kadra, upoštevanjem razvoja trga ter seveda
uporabljanjem znanja iz preteklosti.

Kakšno je bilo delo na ministrstvu, katera področja ste pokrivali in kaj bi izpostavili?
Izjemna izkušnja. Malo me moti, ker so ljudje v Sloveniji zelo negativno nastrojeni na javni sektor in na
politiko. To dokazuje tudi udeležba na zadnjih volitvah. Nisem politik, toda tu sem malo drugačnega mnenja
kot večino Slovencev. Radi kritiziramo in posplošujemo stvari, toda kdo pa ima korajžo iti na podoben
položaj? In kje lahko vplivaš na stvari, če ne ravno pri vrhu? Spoznal sem, da je kar nekaj zaposlenih po
ministrstvih, predvsem na operativnem nivoju, zelo sposobnih, toda celoten sistem nekako omrtviči željo
teh ljudi po izzivih, željo po spremembah. Ni stimulativnega dela, njihovi projekti končajo v predalih in tako
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postanejo uradniki pasivni, kar pa seveda ni dobro in
se to pozna na več področjih.
V času mojega delovanja, torej leta 2013 in 2014, je
bil Direktorat za promet pristojen za široko področje:
zakonodajo železniškega prometa, zakonodajo
cestnega prometa (potniškega in tovornega),
zakonodajo s področja motornih vozil, vozniških
dovoljenj, nacionalno in mednarodno politiko,
področje logistike. Odgovorni smo bili za delovanje
Agencije za varnost prometa. Trajnostna mobilnost je
bila v začetnih povojih in še bi lahko kaj naštel.
Zame je bil najpomembnejši dogodek, ko sem kot
predstavnik Slovenije sodeloval na mednarodni
konferenci International Transport Forum – ITF(
https://www.itf-oecd.org/) v Leipzigu, kjer je bilo
udeleženih 62 držav iz celega sveta. Predstavljena je
bila smer razvoja, posamezne države smo predstavile
želje, izmenjavali smo izkušnje. Slovenija je tistega
leta prevzela vodenje projekta Züriška skupina.
Skratka, biti del takšnega dogodka je bilo zagotovo
nekaj nepozabnega. Posebej pa se mi zdi pomembno,
da na takšnem srečanju glas Slovenije velja enako
kot na primer glas Kitajske. Vsak lahko poda svoje
mnenje in ga sliši dobesedno cel svet.
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Kako bi lahko povezali študij logistike z delom v javni upravi?
Logistika je vsepovsod. Doma, v službi, pri vsakodnevnih opravilih. Vsepovsod si lahko učinkovitejši, samo če
si to želiš. Na Ministrstvu sem kot generalni direktor na Direktoratu za promet začel s projektom PRENOVA
JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V SLOVENIJI. Zastavil sem projekt, sodelavcem razdelil naloge. Na podlagi
dobljenih podatkov sem naredil analizo stanja z metodo Ishikawa (ribja kost), ki sem jo spoznal na Fakulteti
za logistiko. V projekt je bilo vključenih več uradnikov, imeli smo sestanke in menim, da je tudi končni
izdelek zelo zanimiv. Torej, če povežem svoje delo s fakulteto, sem uporabil znanja s področja projektnega
vodenja in vitkosti.
Če bi morali oceniti stanje logistike, trajnostne mobilnosti, prometa kam bi postavili Slovenijo?
Področje prometa, logistike in trajnostne mobilnosti se je v zadnjih treh letih močno izboljšalo. Glavni razlog
so zagotovo evropske usmeritve, ki težijo k varnejšemu prometu, ekološko bolj sprejemljivih vozilih, skrbi za
okolje, poenotenju na območju Evrope, intermodalnosti. Imamo evropsko komisarko na področju prometa,
ki preko medijev v naše okolje prinaša dodatne informacije. Profesorja dr. Orbanič in dr. Rosi sta napisala
zanimivo knjigo s področja razvoja transporta, logistike in mobilnosti. Ozaveščenost je na višjem nivoju.
Celotna usmeritev je določena v strategijah in je tudi finančno podprta, kar se je pred leti zdelo nemogoče.
Torej, kar se tiče trajnostne mobilnosti, smo naredili nekaj konkretnih premikov in tudi na ministrstvu je
temu namenjeno več finančnih sredstev. Na področju logistike ti koraki niso tako konkretni. Zdi se mi, da se
o logistiki in možnostih geostrateške pozicije Slovenije govori že 15 let, toda konkretnih premikov še vedno
ni. Dobro poznamo težave z drugim tirom, postavitvi logističnih centrov in še bi lahko našteval. Kljub temu,
da se kar nekaj institucij in posameznikov trudi razložiti pomen logistike, še vedno mnogi ne razumejo
njene razsežnosti. To pomeni, da ima področje logistike še veliko potenciala. Veste, če si na vodilni poziciji
na ministrstvu, so za uspeh potrebne tri stvari: prvič strategija in cilj, drugič dobra ekipa in tretjič podpora
vlade. Če nekaj od tega manjka, je težko delati. In če smo še bolj natančni, strategijo ni tako težko zastaviti,
problem pa nastane pri drugih dveh postavkah.
Kje vidite priložnosti za zaposlitve logista?
Dobesedno vsepovsod. Ni ga področja, kjer ne bi vsaj delček znanja, pridobljenega na Fakulteti za logistiko,
uporabil pri vsakodnevnem delu. Ko govorimo o gospodarstvu, je zagotovo področje optimizacije,
informatike, transportne tehnologije in sposobnosti vodenja. V javnem sektorju pa na primer vodenje
projektov, poznavanje pravne teorije in podobno.
Predvsem bi želel, da so mladi logisti korajžni. Svet je na primer z digitalizacijo postal majhen, odpirajo se
nove in nove priložnosti. Nikoli ne smejo dvomiti v svoje sposobnosti, ne smejo se bati neuspeha. Izbirajte
izzive, poskušajte, priložnosti obstajajo.
In kaj bi bila vaša misel za zaključek?
Vsak si po izobraževanju želi uspešno karierno pot. Glede na to, da mladi zelo radi povezujejo svojo službo z
materialnimi dobrinami, bi izpostavil slednje. V karieri obstajajo štiri poti:
1.
Delati nekaj, kar te ne veseli, in dobiti za to slabo plačilo.
2.
Delati nekaj, kar te ne veseli, in dobiti za to dobro plačilo.
3.
Delati nekaj, kar te veseli, in dobiti za to slabo plačilo.
4.
Delati nekaj, kar te veseli, in dobiti za to dobro plačilo.

Nikoli ne izberite poti 1 ali 2. Izberite pot 3. In če boste zares uživali v
delu, boste s trudom, poštenostjo in vztrajnostjo prišli na pot številka 4.
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