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“

Moja študentska leta so bila
ena izmed najlepših v življenju
do sedaj.

Linda Luršak

diplomantka visokošolskega strokovnega študijskega programa in sodelavka v logistiki v podjetju
Crane ChemPharma & Energy
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Sem Linda Luršak, diplomantka visokošolskega strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika na
Fakulteti za logistiko. Trenutno vpisana na magistrski študij Logistika sistemov, članica akademskega zbora,
študentskega sveta in komisije za disciplinsko sodišče.
Za študij logistike sem se odločila, ker me že od nekdaj privlači »akcija«, kjer se vedno nekaj dogaja,
spreminja, in kjer besedne zveze »status quo« enostavno ne poznamo. V logistiki se vedno znova srečujemo
z novimi trendi, inovacijami, spremembami na globalni ravni. Torej, dolgčasa v logistiki ravno ni - in to je bil
glavni razlog za moj vpis na FL UM.
V času šolanja na Srednji prometni šoli Maribor sem imela možnost z Erasmus+ projektom potovati na
Finsko, kjer sem na eni izmed logističnih srednjih šol v Oulu opravljala praktično usposabljanje. Takrat sem
se prvič srečala s šolanjem logistike v tujini in doživela čisto drugačen način izobraževanja kot smo ga vajeni
v Sloveniji. Izmenjave ti omogočijo izkušnje, ki jih v šolskih klopeh težko osvojiš. Spoznaš nove ljudi, novo
kulturo, drugačne običaje in svoje znanje na praktičnem nivoju res nadgradiš. Skratka, top izkušnja!
Po zaključeni srednji šoli in pridobljenem poklicu logistične tehnice sem se odločila, da svojo karierno pot
nadaljujem v logistiki.

Zakaj?
Ker logistika čedalje bolj uveljavlja svojo pomembno vlogo po vsem svetu. Brez globalizacije si težko
predstavljam naše vsakdanje življenje. In, če ne bi bilo logistike, tudi globalizacija ne bi obstajala. Kako bi
potem sploh živeli?
Odločilno vlogo pri odločitvi je torej imela raznolikost, ki jo logistika nudi. Na kratko povedano – te ne
omejuje.
Če imaš znanje na področju planiranja, implementiranja, organiziranja, sposobnosti vodenja, kalkulacij,
kombinatorike, optimizacije, digitalizacije, potem enostavno težko ostaneš usmerjen v samo eno smer.
Logistika ti odpira poti in ti omogoča, da se razvijaš v tisti smeri, ki te resnično zanima. Zato po končanem
faksu nisi omejen zgolj in samo na eno panogo, ampak se lahko preizkusiš na različnih področjih, saj je
logistika vpletena v čisto vse procese supply chain - a.
Na primer, lahko se preizkusiš v nabavi, kjer skrbiš, da proizvodnja nikoli ne obstane in da ne pride do
nezaželenih zamud pri izdobavah, kjer je glavni dejavnik transport. Kot po navadi rečemo s sodelavci:
“material mora pravočasno priti v »bajto« in tudi pravočasno oditi iz »bajte«. Lahko se preizkusiš v prodaji,
kjer skrbiš za dobre odnose s kupci, usklajuješ ponudbe glede na povpraševanja, se ukvarjaš s kalkulacijami,
se dogovarjaš in pogajaš s kupci in pri tem upoštevaš tako koristi kupca kot koristi podjetja.
Lahko se preizkusiš v proizvodnji, kjer prepoznaš optimiziranje določenih procesov, ki prihranijo energijo,
čas in denar. Preprečuješ nastanek »bottle necks« in planiraš, da bo vse »on-time« in da bo »lead time« čim
krajši.
Potem so tukaj skladišča, kjer lahko privarčuješ z optimiziranjem zalog, prostora, uveljavljanjem sistemov
kot so »first-in, first-out« itd.
Da ne govorimo o organiziranju prevozov, ki predstavljajo ogromne stroške, kjer lahko v korist podjetja z
ustreznimi sposobnostmi veliko prihraniš in zagotavljaš, da bo material točno tam, kjer ga potrebujejo.
Tukaj lahko omenim, da je natančnost in prilagodljivost bistvena karakteristika vsakega logista.
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Moja študentska leta so bila ena izmed najlepših v življenju do sedaj. Znanje, ki sem ga prejela na
Fakulteti za logistiko in prijatelje, ki bodo, verjamem, ostali za vse življenje, mi pomenijo ogromno.
Sama prihajam iz Koroške regije, zato mi je vožnja na fakulteto vzela kar nekaj časa dnevno. Na FL UM mi
je bilo všeč, da smo imeli možnost študija na daljavo, v obliki e-vaj in e-predavanj, ter seveda prijaznost in
prilagodljivost določenih profesorjev, ki bodo za vedno ostali v spominu.
Ker je teorija eno, praksa pa drugo, me je med študijem pot odnesla v sosednjo državo Avstrijo, kjer sem
opravljala študentsko delo pri enem izmed največjih prevoznikov na svetu – DHL-u. Tam sem pridobila
izkušnje z delom v logističnem centru.
Tekom študija sem opravljala praktično usposabljanje in študentsko delo v proizvodnem podjetju Crane, ki
mi je kasneje ponudilo redno zaposlitev.
Delo opravljam v oddelku logistike, kjer skrbim za točnost izdobavljenih materialov. Moje delo obsega
vso pripravo transportne dokumentacije, naročanje transporta, optimiziranje transporta s čim večjim
minimiziranjem transportnih stroškov, komunikacijo z različnimi prevozniki, špediterji. Ukvarjam se tudi z
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analiziranjem »on time delivery«, kjer analiziramo posamezne zaostanke, saj kot smo poslušali skozi celotno
srednjo šolo in faks, je prvotna naloga logista 5P. Torej, kaj smo že rekli? Izdobaviti pravo blago, na pravo
mesto, ob pravem času, ob pravi ceni ter seveda pravi količini.
Pri svojem delu se srečujem tudi z Incoterms klavzulami, ki jih moraš kot logist imeti v malem prstu. Tu bi
mogoče predlagala fakulteti, da bi med študijem dajali večji poudarek na predmetu Zavarovanje in pravo v
logistiki, saj so le ti v praksi še kako pomembni. Kot prodajalca te zanima, kako je s stroški zavarovanja, kdo
plača izvozno carinjenje, do katere namembne točke nosimo stroške, katera klavzula je za nas najugodnejša
itd.

Moji cilji za prihodnost?
Trenutno je delo v oddelku
logistike moja prva
redna zaposlitev in sem
z njo zadovoljna. Imam
razgibano delovno okolje,
vedno se »nekaj dogaja«,
vsak dan rešujemo nove
probleme, se srečujemo
z novimi izzivi, imam
prekrasne sodelavce.
Vendar se hočem v
življenju še marsikaj
naučiti in preizkusiti še
veliko stvari, tudi mogoče
na področju letalskega
prometa, ki me od nekdaj
zanima.

Moj nasvet študentom?
Sprašujte, berite, učite se!
Ter pa seveda izkušnje! Izkušnje so tiste, ki nam dajo največ. Praktično znanje je tisto, ki ti največ da.
Seveda je znanje teorije pomembno, da lahko v praksi sploh opravljaš delo, vendar se največ naučiš iz »real
actions«. Vem, da delo ob študiju niti najmanj ni enostavno, vendar se na koncu reeees izplača.

Učimo se vse življenje in ko smo mladi, imamo pred sabo še celo
življenje, zato se ne omejujmo! Preizkusimo se na različnih področjih,
pridobivajmo raznorazne izkušnje, saj na koncu resnično velja rek:
»več znaš, več veljaš«.
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