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DOBRA
DOBR
A
FAKULTETA
ti da svobodo,
na izzive,

da se poglabljaš v tisto, kar te zanima
in ob tem pripravi
ki te čakajo kasneje.

Tilen Lavrič

diplomant magistrskega študija in in svetovalec za poslovno informacijske sisteme pri S&T Slovenija
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Zakaj Fakulteta za logistiko?
Za vpis na Fakulteto za logistiko sem se odločil zaradi dveh razlogov, širine in možnosti zaposlitve, ki jo
izobrazba prinaša, ter fleksibilnosti. Če danes pogledam, kje so in kaj počnejo sošolci, lahko prvo potrdim, saj
smo logisti prisotni povsod. Ne samo v različnih podjetjih in branžah, ampak tudi v različnih oddelkih znotraj
podjetij. Ko pa govorim o fleksibilnosti, pa ne morem mimo trenutne situacije. Zapis nastaja marca 2020,
sredi karantene, ko vsi študiramo in delamo od doma. Fakulteta za logistiko je bila že od nekdaj glede tega
malce pred časom, saj sem veliko študijskih aktivnosti lahko opravil od doma, kar mi je omogočalo, da sem
študij kombiniral z drugimi dejavnostmi.

Študij.
Študij težko na hitro povzamem, ker sem ga res
izkoristil.
Tako univerzitetni kot magistrski program,
absolventa, študentsko izmenjavo Erasmus+, poletno
šolo v Sibiriji, bil sem aktiven kot tutor, v študentskem
svetu, senatu, raznih projektih z gospodarstvom,
tekmovanja...
Fakulteta za logistiko ima to prednost, da te, v kolikor
si malo samoiniciativen, hitro sprejme in se počutiš
domače in se več vključuješ v dejavnosti, ki prinašajo
dodano vrednost diplomi. Je pa, tako kot vedno,
veliko odvisno od posameznika in nič drugače ni
kasneje v poslovnem svetu.
Dobra fakulteta ti da svobodo, da se poglabljaš v
tisto, kar te zanima in ob tem pripravi na izzive, ki te
čakajo kasneje.
Prvi logistični izziv na Fakulteti za logistiko je sicer, da
študiraš v Celju, žuraš pa v Ljubljani ali Mariboru. Kar
se vsebine tiče, bi si vsekakor želel večje vključitve
aplikativnih strokovnjakov.
Malce je sedaj odgovornost za to tudi na strani nas, aluminijev, da poizkušamo vrniti nekaj up-to-date
aplikativnega znanja z različnih področij.
Logistika sistemov je predvsem zaradi svoje širine hitro lahko samo pregled opcij in postaneš »Jack of all
trades, master of none«. Tega se je potrebno zavedati in skušati izkoristiti.
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Karierna pot.
Mojo karierno pot je usmerjal predvsem splet okoliščin. Med študijem sem pri enem izmed ponudnikov
logističnih storitev opravljal študentsko delo, optimizacijo procesov. Z delom so bili zadovoljni in me
priporočili naprej. Ker me je vedno bolj zanimala proizvodna logistika in poslovni procesi v proizvodnih
podjetjih, sem podobno vlogo sprejel v Gorenjskem tisku. Končala se je z zaposlitvijo in vlogo procesnega
tehnologa. Odgovoren sem bil predvsem za optimizacijo proizvodnih procesov, investicije in analitiko.
Nekako naravno potem začutiš, da je čas za nove izzive – našel sem jih kot svetovalec za poslovno
informacijske sisteme pri S&T Slovenija, kjer pri implementaciji ERP sistema in povezanih satelitskih
sistemov, pokrivam module proizvodnje, planiranja in kvalitete. Dinamika dela z različnimi vrhunskimi
podjetji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, stalnega učenja in projektne organiziranosti, mi odgovarja. Soočamo
se z različnimi tipi proizvodnje, podjetja podobne težave rešujejo na različne, inovativne načine, mi jim pri
tem pomagamo, ob enem pa nabiram dragocene raznolike izkušnje za naprej.

Logistika.
Prihodnost logistike je definitivno digitalizacija. Povprečno slovensko podjetje ni niti blizu industriji 4.0, zato
nas na tem področju čaka še kar nekaj dela. Žal se tukaj težko preskakuje korake, saj je velik del digitalizacije
tudi upravljanje sprememb v organizaciji, ki vključuje spremembo kolektivne miselnosti, ki pa vzame svoj
čas.
Digitalizirali se bodo prav vsi procesi, tisti, ki so že, pa bodo počasi postajali avtonomni s pomočjo umetne
inteligence. Vedno več je zajema podatkov in obdelave, tudi v logistiki, povezovanja in izmenjave podatkov
med podjetji, kjer pa je vezni člen največkrat ravno logistika.
Za kogarkoli, ki dela v logistiki, bo pomembno, da bo generator teh sprememb in ne čaka, da ga trg prisili
v napredek. No, ali pa zunanji vpliv, kot je epidemija in se moraš čez noč digitalizirati ali pa prekiniti
poslovanje.

“

In ja, velikokrat si kot študent niti ne
predstavljaš, kakšne možnosti imaš  za
zaposlitev s faksom kot je FL.

“
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