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Jure Hrvatin je magister inženir logistike, ki si delovne izkušnje nabira v družinskem
podjetju TOP Hrvatin, d. o. o.
Jure, po pridobljeni diplomi iz evropskih študij
na Fakulteti za družbene vede? Ste se odločili za
nadaljevanje študija na Fakulteti za logistiko. Kaj je
botrovalo tej odločitvi?
Odločitev za nadaljevanje študija na magisteriju na
logistiki je bila karierna odločitev, saj nisem želel v
politiko. Možnosti v logistiki so se v zadnjem času
začele odpirati, dosti je ponudb delovnih mest, vse
od nižjih pa do višjih nivojev. To, da se Slovenija
odpira, v logističnem smislu seveda, je bil en razlog,
zakaj sem se odločil za študij logistike, drugi pa ta,
da ima oče logistično podjetje. Sam sem sicer na
začetkunajprej zaposlitev iskal drugje, da bi pridobil
nove izkušnje, ampak na koncu sem se vendarle
zaposlil v družinskem podjetju.
Torej je bila odločitev za študij politologije tista,
ki je odstopala, glede na to, da imate družinsko
podjetje, ki se ukvarja z organizacijo prevozov.

Ja, mogoče res. Ampak mene je vedno zanimalo
družboslovje, kako deluje družba, ki se dnevno
spreminja. Tukaj ni nekih stalnic kot so na primer
v naravoslovju. Razumeti je potrebno širšo sliko,
da lahko razumemo vsakodnevno dogajanje. Stvari
se spreminjajo iz dneva v dan. Logistika je bila
primerna odločitev, saj se nahaja nekje vmes med
naravoslovjem in družboslovjem.
Medtem ko ste študirali na Fakulteti za logistiko,
ste že bili zaposleni v družinskem podjetju. Ali so
vam osvojena znanja pomagala pri opravljanju
vašega dela?
V realnem času nisem predlagal sprememb oziroma
izboljšav. Ko pa je preteklo nekaj mesecev oziroma
pol leta, sem na podlagi pridobljenih znanj na
fakulteti predlagal korake, kako naj bi se podjetje v
prihodnosti spreminjalo oziroma razvijalo. Fakulteta
mi je pomagala, saj mi je predstavila čisto logistično
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okolje in v katero smer se bo le to razvijalo, da bi to lahko uporabil kot konkurenčno prednost v podjetju.
Ogromno pa je pripomoglo k temu tudi dejstvo, da sem zaposlen, ker sem v času študija pridobil ogromno
teoretičnega znanja, praktičnega pa bolj malo. Ampak meni, ki sem prišel na fakulteto s čisto drugim
predznanjem, je to zelo koristilo, saj sem si lahko razčistil čisto osnovne logistične pojme. Praktično znanje iz
podjetja mi je pa pomagalo, da sem to teoretično znanje uspešno prenesel v prakso. Tudi oče je, kljub 30 –
letnim izkušnjam v logistiki, ene stvari na novo spoznal. V tem pogledu se je poklopilo vse skupaj.
Je oče kot vaš delodajalec, predvsem pa kot oseba z dolgoletnimi izkušnjami na področju logistike,
pripravljen sprejeti vaše pobude, zamisli?
Sedaj vedno bolj. Na začetku je bilo pa treba kar »zobat«, še zlasti pri računalniških zadevah. Informatika
namreč pomembno vstopa v logistiko. Zato je bilo potrebno ogromno mehke diplomacije. Je bil pa oče
potem zelo odprt do nekaterih stvari, ker smo jih izpeljali na logistično zastavljen način. Da ne izumljamo
tople vode in da vpeljujemo nekaj, za kar je že dokazano, da deluje in da prinaša boljše rezultate kot
že uveljavljeni način dela. Nato je bilo pa vedno manj upora s strani očeta, ki je glavni lastnik, direktor
podjetja. Ostali zaposleni so pa še danes malo manj naklonjeni napredku, še zlasti če se nanaša na uvajanje
novih računalniških programov in podobno. Upam, da bom tudi te ljudi, skozi dejansko uporabnost, uspel
prepričati, da stvar deluje.
Verjetno je problem, ko pride nekdo mlad in želi v podjetje vpeljati spremembe, še zlasti, če gre pri tem za
poseg v ustaljene delovne postopke.
Ja, je. Oče je vpeljal sistem, kako podjetje deluje. Definiral je operativni del dela, delo v managementu, kako
se bo vodilo stvari, kdo je za kaj odgovoren. Glede tega smo malo specifični, ker smo družinsko podjetje in se
je potem glede na sposobnosti prilagajalo sistem, da je vse teklo kot mora. Oče se je že v preteklosti moral
prilagajati, zato je zanj morda vse skupaj malo lažje.
Ob prenosu znanja s fakultete v prakso, se vam je zdelo, da je bilo osvojenega znanja dovolj, ali vam je
morda zmanjkal kak pomemen segment?
Dosti več stvari bi lahko dobil, če bi se sam bolj poglobil. Prebral še kaj več, ampak za to enostavno ni bilo
časa. Morda bi lahko bilo več poudarka na čisto praktičnem vidiku logističnega procesa. Torej, od čisto
osnovnega organiziranja logističnih procesov do tega, da si vodja ekipe. Kako voditi celoten proces. Za znanje
o določenih področjih pa je dostopna literatura in tudi od profesorjev smo dobili vse potrebno. Dobro bi
bilo tudi, da bi študenti imeli priložnost videti, kako so v nekem velikem transportnem ali pa skladiščnem
podjetju ljudje med seboj povezani oziroma kako je to, ko so ljudje nagneteni skupaj vsak za svojim
zaslonom, pa vseeno delujejo kot ekipa. Komunicirajo preko operacijskih sistemov in verbalno. Na ta način
dobiš sliko o logističnem okolju v poslovnih vodah.
Je v Mariboru dosti ponudnikov prevozov? Je konkurenca huda?
Dosti je mikroprevoznikov, ki imajo eno vozilo ali dve. Z njimi se da lepo sodelovati, ker imajo preveč
dela za enega. Ti ljudje delajo neprestano, si sami iščejo prevoze, blago. Sami so celo prevozniki. Je pa na
transportnem področju v vzhodni regiji kar huda konkurenca. Primanjkuje pa velikih skladišč. Multinacionalk
na našem koncu ni, tako da tudi, ko sem sam iskal zaposlitev, sem imel samo dva razgovora v Mariboru,
ostale v Ljubljani, Mengšu, Kopru, Celju in Novem mestu. Maribor se prepočasi razvija.
In kakšne so dejansko vaše naloge v podjetju? In kaj v primeru vašega podjetja pomeni družinsko
podjetje?
Družinsko podjetje je v smislu, da je oče ustanovitelj in direktor podjetja, za računovodstvo pa je skrbela
mama. Drugih sorodnikov razen mene, seveda, ni. Na začetku je bila vključena še sestra, ki pa je odšla v
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tujino. Zame je družinsko podjetje v smislu idej, mentalitete in predvsem zaradi odnosov, ki so med nami,
kako se razumemo, četudi nismo vsi sorodniki. S sodelavci sodelujemo na nek družinsko iskren odnos. Mar
nam je za sodelavce, in če jim lahko podjetje pomaga, jim.
Smo pa sicer mikropodjetje s šestimi zaposlenimi. Oče je začel pri Intereuropi in ko je šlo na slabše, se
je odločil, da gre na svoje. Odprl je podjetje, našel nekaj strank. Na začetku se je večinoma ukvarjal s
pomorskim transportom, potem pa je začel še z ostalimi oblikami prevoza. Spoznaval je ljudi, širil je
poznanstva in tako smo prišli na cestni promet, česar je sedaj največ. Pomorske stranke sicer še vedno
ostajajo. Promet gre na obeh straneh gor. Premalo se pa ukvarjamo z železniškim prometom. Sicer nudimo
multimodalnost, ampak nimamo še prav vzpostavljenih kanalov z železniškimi ponudbami storitev. Tukaj
pa jaz stopim v zgodbo s povezovanjem. Oče planira, da bom jaz nekoč prevzel podjetje, tako da skrbim
delno za operativo, povezovanje celotne operative z managementom in financami, sem skratka deklica za
vse. Tudi kavo skuham zjutraj, grem po malico. Kar je potrebno narediti, naredim, in ni dela, ki ga ne bi rad
opravil oziroma bi neko delo preferiral do te mere, da bi želel samo to delati. Vsi zaposleni v podjetju vemo
vse. Ko pride do težave v operativi, ne glede na to, kdo je prisoten v pisarni, ve, koga mora poklicati in kako
posredovati. Za operativo skrbijo sodelavci, jaz pa potem nekako povežem celotno sliko skupaj. Nimam
specifičnega delovnega mesta.
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Torej nimate tipično hierarhičnega odnosa v smislu, to vem samo jaz in nihče drug.
Ne moremo, ker smo majhni. Nimamo oddelkov. Vse je povezano. Tudi račune izdajajo v operativi.
Računovodstvo skrbi za bilanco in knjiženje. Tisti, ki dobi naročilo, ga izpelje od začetka pa vse do izdaje
računa. Lahko ga tudi preda sodelavcu, če pride kaj vmes, in ta bo točno vedel, kaj narediti. Sicer stremimo
k temu, da bi en človek izpeljal zadevo od začetka do konca, kot nek mini eno ali dvodnevni projekt. Naročila
dobivamo za 24 ur v naprej, tako da je iz dneva v dan ogromno sprememb. Zelo dobro se razumemo, zato si
pomagamo in nikomur ni šteto za slabo, če potrebuje pomoč. Stvar mora biti dobro narejena, da potem vsi
dobimo kljukico. Če ni, vsi dobimo črno piko.
Podjetje je torej usmerjeno v organizacijo prevozov?
Smo špedicija, nimamo svojih prevoznih sredstev, tudi kombijev ne. Smo prevozniški agent. Stranka nas
pokliče, da ima blago, ki ga je potrebno prestaviti iz točke A na točko B. Mi potem poiščemo prevoznika.
Imamo 15 do 20 dobaviteljev, tudi kakšnega izrednega.
V prihodnje razmišljamo o širitvi podjetja, o prevoznih parkih, skladiščih. Vendar ni še nič dorečeno. Želimo
ostati v stiku z dobavitelji. S tistimi, ki že imajo svoje kamione in dobro sodelujejo z nami.
V času ekonomske krize je bilo to, da ste samo prevozni agent, verjetno sreča, ker je zagotovo prišlo do
upada naročil in s tem pričakovanega dohodka?
Seveda. Mi imamo sicer dosti nižje stroške, ker nimamo amortizacijskih stroškov z vozili in podobnega. Če
pride do izpada naročil, izpade dohodek, ni pa velikih stroškov, ki bi spremljali ta izpad dohodka. Ene stranke
smo v času krize izgubili, nekaj manjših pa pridobili. Nekatere izmed tistih, ki smo jih izgubili, smo pridobili
nazaj, saj so ponovno zagnali svoje procese in želijo bolj stabilno dobavo logističnih storitev. Tukaj je pa
špedicija zelo dobra, ker se ne ukvarja z vsem, zato se lahko lepo organiziramo in zadolžimo ljudi. Velika
podjetja outsoursajo logistiko in nam s tem dajejo delo. Mi smo sicer organizator celotne storitve, pretežno
se bavimo s transportom, imamo pa tudi možnost skladiščenja, carinjenja in ostalih postopkov, ki sodijo
zraven. V težkih časih je zelo dobro imeti široko dejavnost.
To pomeni, da je bila očetova odločitev pred skoraj 20 leti zelo dobra?
Ja. Očitno je že zelo zgodaj spoznal, kaj bo na dolgi rok prinašalo rezultate.
Koliko je pa v vašem poslu prisoten stres? Je delo razburljivo? In delovnik, kako izgleda?
Ko sem rekel, da sem deklica za vse, to pomeni, da zjutraj, ko pridem, opravim operativno delo, ki je
najbolj nujno. Prvi dve uri sem vključen v to, nato začnem z ostalimi nujnimi zadevami, ki se tičejo plačil,
managementa in sprotnih del, ki jih je potrebno opraviti na podjetju. Delo je zelo razburljivo in raznoliko,
saj sem vključen v vse. Ampak ko gledam kolega, ki ima preko operativo, in na njega računam, da bo v
prihodnosti vodil operativo, je zanj vsak dan vsako naročilo nov projekt. Gre sicer za eno ali dvodnevni
projekt, kjer pa so vedno neki problemi. Na primer pri nakladanju paleta ni pravilno zavita, šofer nima
varnostnih čevljev, policija ga je ustavila in ima dve uri zamude in podobno. Res je zelo živo in mi kot
špedicija želimo čim hitreje priti do teh informacij. Mi smo tisti, ki želimo stranki posredovati informacijo,
kaj se dogaja z njenim tovorom. Sedaj se pa zelo rado zgodi, da stranka od svoje stranke dobi informacijo, da
je roba prišla poškodovana. Temu se želimo izogniti. Z novim informacijskim sistemom bo to dosti lažje, ker
bodo šoferji v sistem vpisali, kje je težava, in jim ne bo potrebno pisati sms sporočil oziroma poročati iz oči v
oči.
Tudi glede plačil so nenehni pritiski s strani dobaviteljev. Mi potem dalje pritiskamo na naročnike. Smo sicer
dobri plačniki in zaradi tega nas imajo dovitelji radi. Smo redni in zanesljivi. To je zelo pomembno, ker se na
žalost preko denarja gradi zaupanje. Težko plačamo v 60 dneh, ker od nekaterih strank dobimo plačilo v 90
– ih oziroma 120 – ih dnevih. Smo špedicija in obrnemo velik del kapitala, ampak dohodek na podjetje je pa
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majhen in zato so tudi naše bonitetne ocene razmeroma nizke. Špedicijsko podjetje sicer dobro stoji in vsi
kazalniki so dobri. Dobavitelji to razumejo in so pristali na 67 – dnevni plačilni rok. Dobavitelj je naš partner
in če rabi denar za nafto, naredimo vse, kar lahko, da mu pomagamo in mu plačilo nakažemo prej. Skrbimo
za dobavitelje. In v tem smislu je tudi naše podjetje družinsko podjetje. Zaradi odnosa in načina dela z
zaposlenimi. Na splošno upada pripadnost podjetjem, in to je eden izmed načinov, da jo gradiš. Ni odnos
stranka - podizvajalec - dobavitelj, ampak gre za partnerski odnos. To sem na Fakulteti za logistiko zelo
dobro spoznal. Filozofija podjetja mora biti, da smo vsi povezani, vsi smo eno, vsi odvisni drug od drugega.
Če si na tak način v poslu, da si zanesljiv, da pomagaš, ko je to nujno potrebno, te partnerji resnično cenijo.
In jaz upam, da je to pravi način.
Glede na to, da ste majhno podjetje, kakšne so možnosti za vlaganje v izobraževanje kadra?
Če je podjetje čisto dobičkonosno naravnano, moraš gledati na vsak evro, cent, posel. Ampak potem moraš
tudi vedeti, kam ta denar investirati. Investirati v svoje zaposlene. To je največji garant za čim večjo dodano
vrednost. Ker smo majhno podjetje, smo lahko še posebej pozorni na to. Sodelavci vedo, da imajo pri nas
prihodnost. Držimo se družinskih norm. Enostavno si zaupamo in vemo, da si lahko znotraj podjetja varno
delimo informacije. Kar se pa tiče konkretno izobraževanja zaposlenih, le to poteka v sklopu izobraževanj,
ki jih izvajajo naše stranke. Te imajo namreč svoja pravila glede transporta in organizacije prevoza. Gre
namreč za multinacionalke, ki imajo razvite notranje sisteme, tako da ne odkrivamo tople vode, ampak se
poslužujemo njihovih sistemov in njihovega sistema izobraževanja in to poskušamo prenesti v našo hišo. Ker
smo majhno podjetje, se to da, saj se pogovorimo o tem, kaj smo se naučili, proučimo dobre in slabe plati
naučenega. Na ta način poskrbimo za izobraževanje, da vsi skupaj napredujemo in se kot kader naučimo
nekaj novega. Tudi uporabe novih operacijskih sitemov se naučimo od izvajalca. Ponavadi sem jaz tisti, ki se
naučim in potem znanje prenašam naprej. V roku meseca, dveh, ko se novi sistemi uvajajo, sem jaz serviser
težav in se obračajo name. Za druge zadeve ne odkrivamo tople vode. Delamo tako kot stranka želi. Če v
sklopu procesa vidimo, da bi bilo boljše delati drugače, da ima sistem pomanjkljivosti, na to opozorimo. Na
stranki pa je, ali želi sprejeti predloge za izboljšave ali ne. Multinacionalke pa po drugi strani želijo povratno
informacijo. Te zbirajo nekaj časa in potem pričnejo z uvajanjem sprememb.
In vaši cilji za prihodnost? Ostati v podjetju, ga morda celo prevzeti?
Oče je leta 2004 odprl podjetje. Že prej sem ga spremljal, ko je delal v Intereuropi, tako da sem videl, kako
in kaj, kar se tiče delovnega procesa. Tudi doma sem pomagal v času počitnic. Takrat mi je bila to muka,
ker sem želel početi vse kaj drugega kot pa delati doma. Ko sem bil na fakulteti, sem tudi tu in tam priskočil
na pomoč. Sedaj sem se pa odločil in stvar je »zalavfala«. Pridobil sem logistično izobrazbo. Moj plan je
ostati v domačem podjetju in razvijati podjetje s kolegom, ki ga v prihodnosti vidim kot svojega poslovnega
partnerja. Včasih se pošaliva, da bova imela multinacionalko s tovornjaki, skladišči. Da bomo »veliki«.
Nekih zelo konkretnih planov še nimam, ker ni kapitala za vlaganje v skladišče, tovornjake. Izpopolnjujemo
špedicijsko dejavnost, da stvari tečejo tekoče, da so stranke zadovoljne, da smo jim čim bolj na razpolago.
Radi bi se osredotočili na nudenje celotnih storitev v oskrbovalni verigi, ne samo transporta. Kar bi z dobrim
informacijskim sistemom tudi lahko storili in tako povezali različne akterje.
Kako pa je z organizacijo prevozov v tujino?
S cestnim transportom pokrivamo celotno Evropo in Rusijo. Ladijski transport smo uporabili za prevoz
blaga s Kitajske v Koper, iz Amerike v Hamburg, iz Brazilije. Tudi iz Kopra v Alžir smo že peljali. Smo globalno
prisotni. Nimamo sicer dobro ustaljenih povezav z železniškim prevozom, imamo pa jih. Poznanstva imamo,
tako da lahko strankam zagotovimo multimodalnost. Ne bomo pa razvijali sistema, če vsaj približno ne
bomo vedeli, da ga rabimo. Smo majhni in pazimo, v kaj investiramo.
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Na kakšen način se promovirate, iščete nove stranke?
Predvsem s spletno stranjo, LinkedIN-om, Facebook-om. Povezujemo se v spletne logistične borze, logistične
forume, v slovensko logistično mrežo. Pri nemški logistični zvezi smo zunanji opazovalec. Z večjimi strankami
smo prišli v TICONTRACT, ki je spletna ponudba prevozov. Na leto, dve, dajo velika podjetja ven sezname, kje
imajo svoje tovarne, destinacije, končne točke dostave. To pošljejo vsem, ki imajo dostop do te baze. K temu
tenderju moraš biti povabljen, nato posreduješ svoj cenik za prevoze, ki te zanimajo. Sledi postopek izbire.
V prvem krogu izločijo najslabše, v 2. krogu korigiraš ceno, ali spustiš ali zvišaš. Nato si izbran ali pa ne. Z
našega vidika je ta izbira čisto neosebna in nepoštena. Naredili so nezdravo tekmovalnost med prevozniki in
zato prihaja do nenormalnega dumpinga cen in tudi brez poznanstev je zelo težko priti zraven.
Za konec se morda dotakneva še samega študija logistike. Ste zadovoljni, ste dobili, kar ste pričakovali
oziroma od študija logistike želeli?
Logistika kot veda je zelo perpektivna za zaposlovanje. Fakulteta mi je dala vpogled v delovanje podjetja v
moderni logistiki. Z gospodarsko rastjo je vedno več blaga, ki ga je potrebno premakniti. Kar se tiče podjeta,
imamo možnosti za nadaljnji razvoj. Želimo ohraniti obstoječe in pridobiti nove stranke. Vlagamo v kader, v
smislu razvoja pripadnosti, da ni to samo delo od 7. do 15. oziroma od 8. do 16. ure. Pri našem delu moraš
biti dosegljiv ves dan. Gre za živ posel. Kar je lahko malo neugodno, zato dežuramo izmenično. Cenimo,
da so ljudje vestni in želijo delati izven delovnega časa. Dostikrat se tudi sam igram s sinom in moram
odreagirati in rešiti težavo.

Kot ste že vmes dejali, je bistveno, da se človek zaveda svojih sposobnosti in hkrati
tudi pomankljivega znanja. In da se želi učiti od svojih sodelavcev, črpati njihovo
znanje. Ne glede na to, da je njihov bodoči direktor.
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Maja in Gregor Šega, diplomanta visokošolskega strokovnega študijskega
programa in zaposlena na Policijski postaji Laško
Maja in Gregor, preden začnemo z našim
pogovorom, mogoče samo vprašanje, s katere
srednje šole sta prišla na logistiko.
Maja: Jaz sem hodila na srednjo ekonomsko šolo
in sem ekonomsko - komercialni tehnik. Nato
sem se prekvalificirala v policistko. Prijavila sem
se na razpis, šla v nabor in opravila 18 – mesečno
usposabljanje. Takrat, ko sem se prijavila jaz, sem
bila ena izmed 2000 kandidatov, vzeli pa so nas
samo 170. Opraviti smo morali psihološki pregled,
zdravniški pregled, selekcijski preizkus telesnih
zmogljivosti in varnostno preverjanje.
Gregor: Jaz sem bil predzadnja generacija srednje
policijske šole. Tudi nas so varnostno preverjali že ob
vpisu v srednjo šolo.
Sedaj sta oba zaposlena na Policijski postaji Laško?
Gregor: Tako je. Sodelavca sva.
Glede na vajino predhodno izobrazbo, kako to,
da sta se odločila za nadaljevanje študija prav na
logistiki?
Maja: Moram priznati, da sem si zelo želela, da bi

študirala psihologijo. Vendar pa sem imela že dva
otroka, plača je sicer redna, ni pa je toliko, da bi
ga lahko zapravljala kar tako. Študij psihologije je
v Ljubljani in tudi šolnina je precej visoka, pa tudi
vožnja bi mi vzela kar nekaj dragocenega časa. Tega
pa nisem želela, še zlasti, ker je najmlajša stara 5 let.
Sem si pa že od nekdaj želela študirati oziroma vsaj
poskusiti. Če ne bi šlo, pač ne bi. Zelo rada se učim,
težje pa sedim v
šoli. Zato sem se odločila, da bo ceneje in tudi
prihranek časa bo ogromen, če bom študirala
v Celju. Ko sem izbirala študij, sem se izogibala
raznim privatnim fakultetam in sem iskala študijski
program, ki je ponujen v okviru univerze. In tako
sem, oziroma sva, z Gregorjem, našla študij logistike.
Pregledala sva predmetnik, ki nama je bil takoj všeč,
saj je bilo kar nekaj matematike, ki nama leži. Strah
naju je bilo edino tujega jezika. Ko sem se vpisala in
ko sem pregledala urnik in ugotovila, da začnemo s
tujim jezikom, sem se takoj vprašala, koliko denarja
dobim nazaj, če se izpišem. Ampak potem je šlo,
nisem obupala. Rekla sem si, da se da vse naučiti,
vsako besedo, bo pač treba več delati.
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In še, ko sva se odločala za študij, nisva želela na višješolski študijski program, ker sva vedela, da bova morala
potem dodatno še 2 leti študirati, da pridobiva prvo bolonjsko stopnjo.
Gregor: Pri nas na policiji je veliko zaposlenih z dokončano VI. stopnjo. Od lanskega junija je osnova VI.
stopnja izobrazba in ne več srednješolska. Tako da se raven izobrazbe dviguje in kmalu bo potrebna že VII.
stopnja izobrazba.
Za šolanje sta se torej odločila zaradi sebe, ne zaradi karierne poti, niti zaradi službe in poklicnih ambicij?
Maja: Za šolanje sva se odločila predvsem zaradi sebe. Jaz sem nekje obstala in ni bilo več napredka. V službi
je super, ampak sem zaspala. In da bi se malo predramila, sem se vpisala na študij. No, in s seboj potegnila
še Gregorja.
Gregor: Meni je pa to ustrezalo. Še zlasti predmetnik, ker je bilo vključeno računanje, tehnika in podobno.
Maja: Gregor je želel leto, dve, nazaj študirati geodezijo.
Gregor: Ja, res je. Študij geodezije je bil moja velika želja. Izposodil sem si knjige in bil že skoraj tam. Ampak
spet, drag študij, oddaljenost. Logistiko pa lahko uporabiš povsod. Doma, karkoli delava, tudi ko sva urejala
mansardo, sva se lažje lotila planiranja. Ko hočeš med mojstre razdeliti delo, ti zelo pomaga če veš, koliko
časa bodo potrebovali za neko delo, koliko je rezerve in koliko je lahko motenj. In pri čemerkoli drugem,
česar se lotiš, ti znanje planiranja zelo pomaga. Kar se tiče recimo logističnih stroškov, v našem primeru
potnih stroškov, preračunavanje, kdaj se bolj splača iti z lastnim avtom, kdaj vzeti taxi, kdaj koristiti prevoze.
Preračunaš stroške vzdrževanja, nakupa avtomobila, goriva, in na koncu ugotoviš, da se v primeru vožnje do
Celja ne splača kupiti avtomobila. Prej recimo na to ne bi niti pomislil.
Maja: Jaz sem zelo hitra in ker nimam časa za brskanje po internetu, sem glede vpisa na Fakulteto za
logistiko poklicala bratranca, ki je delal tam. Vprašala sem ga, kako se mu zdi vse skupaj. In je rekal, da se
moram takoj vpisati in da naj nič ne čakam. In nisem. Je pa res, da nisem za sedenje in je super, da imam
Gregorja, da mi je poročal, kako je bila na predavanjih. Ko je prišel domov s predavanj, mi je rekel naj sedem,
in mi natančno poročal vse, kar je bilo na predavanjih povedanega.
Gregor: Meni je bilo na predavanjih super in vedno sem si zapisoval z mislijo, da bo tudi Maja razumela. In
tudi sošolci so računali na naju. Vedno sva delala zapiske tako, da so koristili še drugim.
Maja: Jaz sem delala tri verzije zapiskov. Daljša je bila za tiste, ki vsebine sploh niso poznali, druga je bila za
tiste, ki so že nekaj znali, tretja pa s ključnimi besedami za tiste, ki so vsebino že obvladali.
Gregor: Zapiske sva filtrirala. Prvi so bili dolgi 30 strani, drugi 10 - 15 strani, tretji samo na dveh straneh.
Maja: Nama je bilo to v veliko pomoč. Ker nama v službi že tako ali tako gredo na roko, da imava pokrito
varstvo otrok, je takrat, ko sva bila oba doma, v šolo šel Gregor, jaz pa sem ostala z otrokoma. Tako da sem
jaz potem pripravljala zapiske. Ko delam nočno, sem zjutraj doma in sem najprej prebrala gradivo zaradi
sebe. Gregor mi je povedal bistvo s predavanj, potem sem pa jaz »špeh« gradiva pretopila v zapiske.
Gregor: Maja je bila glede ultra super. Iz knjig, skript, je tako dobro izluščila bistvo, kot da bi bila na
predavanjih oziroma kot da bi se pogovarjala s profesorjem in bi ji rekel, tole in tole bo na izpitu. Ni se
zmotila niti 10% ne.
Kakšen je bil vajin občutek glede števila ur predavanj in vaj? Se vama je zdelo, da je bilo to dovolj?
Maja in Gregor: Nama je bilo dovolj.
Gregor: Gradiva za preštudirati je bilo dovolj. Na predavanjih smo dobili bistvo, sami pa smo potem ocenili,
kaj je zelo pomembno in kaj malo manj, kaj je tisto, kar bi bilo dobro da vemo in podobno. Na izpitu je bilo
tudi tako, da je bil poudarek na bistvu, če si hotel višjo oceno, si moral predelati malo več.
Maja: Mogoče je bilo nama lažje, ker nisva bila pod pritiskom, da morava narediti šolo, da bova lahko našla
zaposlitev. Želela sva znanje zase, ne za kaj drugega. Koliko pa ta količina ur in predavanj zadošča za nekoga,
ki se želi zaposliti v logistiki, pa ne znam oceniti.
Gregor: Imeli smo predavanja, vaje, pisali seminarske naloge. Je bilo dovolj. Nama bi bilo v veliko breme, če
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bi morala biti več časa prisotna na fakulteti. Jaz sem imel to prednost, da sem s tem, ko sem učil Majo, tudi
sam utrjeval snov. In s sošolci smo bili ves čas na vezi, skupaj reševali naloge. Nekateri so bili sicer na najinih
plečih, ampak to je bilo nama samo v korist.
Če povzamemo, sta od študija logistike kar nekaj odnesla. Tako v zasebnem kot poklicnem življenju vama
pride prav.
Maja: V naši službi se moraš znati organizirati, da si dober. Tu pridejo naprej organizacijske sposobnosti,
kdo, kdaj, kam. In za kar si se moral prej truditi, je sedaj, po študiju, lažje. Je samoumevno. Jaz sem bila
organizatorka že prej, zdaj je pa še lažje.
Gregor: Na fakulteti dobiš iz vsakega področja nekaj malega, torej osnove, na primer fizike, matematike.
Vsega je po malem. Logistika je tako splošna veda, da moraš prav razmišljati, kje vse je ne najdeš in ne rabiš.
Podjetja oziroma ljudje in državne firme nasploh, ko jih od zunaj opazuješ, in jim peša posel, točno veš,
kaj jim manjka. Dober logistični oddelek ali pa dober logist. Delajo si ogromne stroške, ker nimajo urejene
logistike. Pri nas je isto. Čeprav nas morda rešuje dejstvo, da smo podhranjeni, da nas je premalo in zato
skačemo sem in tja. Vseeno pa bi se dalo pridobiti nekaj časa s tem, da bi uvedli sistem z logistično osnovo
razmišljanja. Da bi se določene stvari pred izvedbo načrtovale. Da se ne vozimo iz enega konca na drugega.
Logistika te opremi z razmišljanjem, da predvidiš nepredvideno, da predvidiš presenečenja.
Maja: Jaz sem recimo še tuj jezik osvojila. Na terenu se srečujemo s tujci in sem tudi na tem področju
ogromno napredovala.
Torej se je odločitev za študij, čeprav sprva na slepo, v smislu gremo kar nekaj študirat, na koncu izkazala
kot zelo koristna.
Maja: Jaz ne mečem kar tako denarja stran. Skupaj sva dala dosti denarja za študij in ni mi žal. Vse sem
dobila povrnjeno nazaj. Nisem napredovala v službi, sem pa zrasla osebnostno in to precej. Še več bi bila
pripravljena plačati, ker sem od študija res ogromno odnesla. Nikoli ne pomislim, da mi je žal, da sem
študirala.
Gregor: Pri meni je mogoče to, da s srednjo policijsko šolo nisem niti pomisli, da bi šel delati kam drugam
kot v policijo. S pridobljenim papirjem 1. stopnje pa sem odprl vrata drugim možnostim. Z logistiko se
lahko zaposlim kjerkoli. Tisti, ki ne zaposlujejo logistov, so si sami krivi. Če bi le vedeli, kako ti lahko ta kader
s svojim znanjem pomaga pri zmanjševanju stroškov in marsičem drugem. Logisti dobimo znanje, kako
sistematično pristopiti k reševanju. Dobimo širši pogled na stvari. Če nečesa ne poznaš, o tem ne moreš
razmišljati. Če ti nihče ne pove, da ti peša logistika, da bi bilo dobro, da bi imel v svojem kolektivu najmanj
enega logista, potem napredka in dobrih rešitev ni. Potrebno se je zavedati, da bolj kompleksnih stvari ne
moreš reševati sam, da moraš imeti ob sebi stroko, če želiš dobro poslovati. Če nimaš denarja, da zaposliš
logista, pa pošlji enega zaposlenega na študij logistike.
Maja, če se malo pošalim. Otrokom ne boš razlagala, kako ni fino v šoli sedet, da je to izguba časa in da se
je boljše doma v miru učiti.
Maja: Seveda ne. Sin hodi na srednjo zdravstveno šolo. Vesela sem, da se je odločil za šolo, s katero bo
pridobil poklic. Po šoli bo lahko začel delati in skrbeti sam zase, se odselil od doma in si ustvaril življenje.
Razmišlja sicer, da bi potem vpisal fizioterapijo, kar podpiram. Lahko dela in študira izredno.
Gregor: Če se navežem na Majo. Res drugače gledaš na študij, če že imaš neke delovne izkušnje za seboj.
Imaš drugačen pogled na vse. Dojameš bistvo, povezuješ stvari, razumeš uporabno vrednost naučenega.
Ko imaš življenjske izkušnje, vsako informacijo, ki jo dobiš, doživljaš, in ko jo podoživiš, jo imaš takoj v glavi.
Predstavljaš si teorijo in jo preneseš v prakso.
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Kakšen pa je odnos do izobraževanja zaposlenih na policijskih postajah? Ste postavljeni pred ovire? Ali se
morda odzivajo na sveže predloge, na svež veter? Se da znanjes fakultete implementirati v delovno okolje
ali je policija preveč rigiden sistem?
Gregor: Poskušamo dati predloge, pomagati, ampak je odvisno, kako kdo to vzame. Ne moreš pa ljudi prisiliti
k izboljšavam. Policija je omejena s predpisi, gre za zelo zaprt sistem. Držimo se ustaljenega sistema.
V svoji diplomski nalogi sem pisal o orientacijski mreži kot pripomočku pri orientiranju na terenu.
Orientacijsko mrežo daš čez karto. Ta zelo pomaga, ker je človeku težko reči, sem na tej in tej koordinati, če
nimaš naprave. Te pa so strošek za policijo. V tem primeru pride prav uporaba orientacijske mreže, saj na tak
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način lažje sporočamo, kje smo. V posebni enoti, ko varujemo tekme, težko rečem sodelavcu, sem na teh
in teh vratih, če ima stadion 10 vrat. Po koordinatah na orientacijski mreži pa mu lepo povem, da sem na
primer na B5. Počasi vpeljujem uporabo orientacijske mreže na terenu. Nihče me pri tem ne omejuje, vse je
odvisno od mojega časa in mojega interesa. Na voljo so mi vsa materialna sredstva, ki jih potrebujem (karte,
mreže, polje). Če bi policija zaznala dodano vrednost uporabe orientacijske mreže bi bilo drugače, tako pa
uporaba le te ne predstavlja tako velik napredek, da bi imeli interes za to.
Več čas sta torej zaposlena v policiji?
Gregor: Tako je. Od srednje šole naprej do leta 2009 sem delal na Policijski postaji Celje, od leta 2009
delam v Laškem. Ker gre za manjšo policijsko postajo, delamo vsi na vseh področjih. Pokrivamo vse, kar se
na rajonu dogaja. Za bolj kompleksne zadeve so sicer nekateri posebej usposobljeni. Pokrivamo področje
javnega reda in miru, prometa, intervencije, tujce in mejo. Kar pride, pride. Jaz sem vključen še v posebno
enoto, ki je enota na sklic. V Laškem nas je pet. Včasih pride obvestilo za sklic uro prej, včasih par ur
prej, teden dni, lahko tudi 14 dni prej, odvisno od potrebe. Vzameš opremo in greš. Na teh napotitvah
je malo več logistike, koordiniranja, kam boš šel, ker največ je varovanja tekem. Pred tekmo je potrebno
logistično razdelati, kako bo pred tekmo, med in po tekmi. Kdo bo za kaj zadolžen. Kljub temu, da ta
segment podrobno razdelamo, prihaja do nepredvidenih situacij, presenečenj. Takrat se je potrebno znajti,
improvizirati. S prenosom materiala se ukvarja policist-logist, ki poskrbi, da smo na terenu preskrbljeni z
opremo, hrano, strelivom, ščiti, baterijami in podobnim. V policiji je logistika prisotna na vsakem koraku.
Poleg tega, da razmišljata o nadaljevanju študija na magistrskem programu, kakšni so vajini cilji, načrti?
Maja: Jaz bi res rada zamenjala službo. Preračunavala, razmišljala. Rada bi vlagala v sebe. Edina ovira
trenutno je obvladovanje tujih jezikov, kar bi od mene na novem delovnem mestu pričakovali oziroma
zahtevali. Počasi bi rada začela spati ponoči. Imamo sicer 12 – urni turnus, vendar se ga vedno ne da držati,
ker nastopijo bolniške, izobraževanja, sklici, dopusti, želje. Na tako majhni postaji kot je naša, se ne moreš
iti ruskega turnusa. Ker so vmes spremembe, si čisto ubit. Zdržati bom morala še toliko časa, da naredim
magisterij. Po nočni sem prosta, kar je odlično za študij.
Gregor: Nekih groznih načrtov nimam. V zadnjem času dosti delam na gospodarski kriminaliteti. Bi ostal pri
tem, če bi se dalo. Znanje logistike mi pri tem zelo pomaga.
In če počasi zaključimo. Študij logistike, kljub izbiri »skoraj na slepo« je bil dobra izbira in bi ga priporočila
ostalim?
Gregor: Ja, zagotovo. Je veda, ki je uporabna povsod. Ko sva pregledala predmetnik, naju je takoj pritegnilo.
Ves študij se je izkazal še bolj pozitiven kot sva sprva pričakovala, da bo. Dobil sem splošno širino znanja, za
kar sem zelo hvaležen. Maja se je celo udeležila informativnega dneva.
Maja: Absolutno.
Gregor: Meni je na primer dosti pomagal predmet Ravnanje z zaposlenimi. Od takrat naprej drugače
gledam na odnose med sodelavci in vodstvom, komandirjem. Do takrat sem imel osnovo, ki so mi jo dali
starši, ko te življenje samo usmeri, te prisili v nek odnos z ljudmi. Ko si pa v službi, sploh v javni upravi, je
zelo pomembno, da razumeš relacije podrejeni - nadrejeni, ter cilje in naloge obeh. Na policiji imamo zelo
hierarhično urejen sistem, kjer ima vsak še nekoga nad sabo, komur odgovarja. Delati je treba po navodilih,
pa naj ti bo to všeč ali pa ne. Študij logistike me je opremil z vsem po malem.
Maja: Ja, res je. Dobiš vsega po malem in če si že izoblikovan in imaš za seboj neke delovne, življenjske in
osebne izkušnje, lažje razumeš vse in še več od tega potegneš. Problem rednih študentov, ki nadaljujejo
šolanje takoj po srednji šoli je, da ne znajo povezovati stvari.
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