
Špela Kovše
Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d., Energijo 
plus d.o.o. že deveto leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor 
najboljšega študenta Univerze v Mariboru.

Odlično drugo mesto je osvojila študentka naše fakultete Špela Kovše.



Špela Kovše osvojila odlično drugo mesto za “Najboljše študente Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021

Na razpis za prejem naziva »Najboljši študent Univerze v Mariboru je v študijskem letu 2020/2021 prispelo 31 
popolnih vlog iz 13 članic. Odlično drugo mesto pa je osvojila študentka naše fakultete Špela Kovše.

Špela je študentka magistrskega študija Logistika sistemov in se uvršča med 5% najboljših študentov v 
generaciji, s povprečno oceno 9,67, ki se lahko pohvali z Rektorjevo nagrado. Je tudi članica Senata in 
Akademskega zbora Fakultete za logistiko, kjer opravlja tudi delo tutorke študentke. Ob odličnih študijskih 
uspehih je aktivna tudi na raziskovalno-razvojnem področju, saj je aktivno sodelovala v vidnejših projektih kot 
sta Analiza mobilnostnega sistema v Mestni občini Celje in Vpliv porazdelitve črnega ogljika na traso kolesarke 
poti ob vpadnici v Celje. Špela je tudi soavtorica treh izvirnih znanstvenih člankov in enega strokovnega. Prav 
tako pa je tudi soavtorica desetih objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter soavtorica strokovne 
monografije.

Špela, najprej iskrene čestitke. Precej obširni uvod, pa gre le za povzetek vaših dosežkov. Kaj vas 
motivira, da ste aktivni na toliko področjih?
Najlepša hvala! Že od malih nog me je zanimalo veliko stvari, in če mi je nekdo ponudil možnost, da o 
določeni temi odkrijem in se naučim še več, sem to zgrabila z obema rokama. Nič drugače ni bilo na 
fakulteti, kjer sem dobila izjemno priložnost, da sem raziskovati začela pod okriljem odličnega mentorja, 
izr. prof. dr. Boruta Jereba. Pod njegovim vodstvom sem dobila še več motivacije, da odkrivam nove 
odgovore na zastavljene »zakaj-e«.

Kaj vam pomeni osvojeno drugo mesto?
Iskreno, sem ob prijavi na razpis upala, da bom osvojila eno izmed prvih treh mest. Vsekakor pa nisem 
bila zares prepričana, da mi to lahko uspe. Po naravi sem velik dvomljivec, poleg tega pa Univerza v 
Mariboru premore ogromno odličnih študentov. Da sem sedaj dejanska prejemnica druge nagrade za 
najboljšega študenta univerze je zame velika čast, seveda pa mi to predstavlja tudi potrditev, da 6 let 
šolanja, raziskovanja in vlaganja truda ni bilo zaman in da napredujem v pravi smeri.



Diplomirali ste na prvi stopnji študija na naši fakulteti in se potem odločili še za študij na 
magistrski stopnji. Prava izbira?
Seveda. Že na dodiplomskem študiju sem pod vodstvom prof. Jereba ugotovila, da je raziskovanje tisto 
področje, ki me zares zanima. Dejstvo, da magistrski študij na Fakulteti za logistiko študentom omogoča 
še več poglobljenih možnosti razvijanja raziskovalne žilice, pa me je prepričalo. In tudi danes, ko sem tik 
pred tem, da svojo študijsko pot zaključim, z veseljem pogledam nazaj na vse dosežke, objave in novo 
znanje, ki sem ga tukaj pridobila.

Na katerem področju bi si želeli graditi 
svojo kariero?
Trenutno se ob pisanju magistrske 
naloge osredotočam na lasten biznis, 
ki ga postavljava z dolgoletnim fantom 
Dominikom. Vedno sem si želela, da bi 
lahko ustvarila nekaj svojega, uresničiti 
to željo z nekom posebnim pa je še toliko 
bolj izpolnjujoče.
V kolikor pa bi se življenje obrnilo v 
drugačno smer, si želim še naprej ostati 
v raziskovalnih in akademskih vodah. 
Zelo rada namreč predavam, nabiram in 
predajam znanje, zato se mi zdi, da bi bila 
kariera visokošolskega profesorja zame 
prava izbira.

Verjamemo, da bomo o vaših uspehih 
še velikokrat poročali. Kaj pa bi 
svetovali vašim kolegom, da bodo 
dosegli vaše rezultate.
Ne bom lagala, če želiš doseči vidne 
rezultate se moraš za to potruditi. Seveda 
je na prvem mestu redno in zadovoljivo 
izpolnjevanje študijskih obveznosti, nato 
pa pride dodatno delo na področju, ki te 
zanima. Najbolj pomembno je, da veš, 
česa si želiš in zakaj počneš to kar počneš. 

Potrebno je najti področje, ki te resnično pritegne. Vsekakor pa je potrebna velika mera samoiniciative, 
time managementa in radovednosti. Hkrati vam polagam na srce, da se ne ozirate na ljudi, ki vam bodo 
poskušali metati polena pod noge. Sama sem bila večkrat deležna postranskih pogledov študijskih 
kolegov, ki so bili prepričani, da vse počnem zaradi ocen in priljubljenosti pri profesorjih. Na koncu se 
izkaže, da je največje in najpogostejše poleno z njihove strani zgolj ljubosumje. Zato bi vsem, ki si želite 
doseči nekaj več svetovala, da si začrtate pot in ji sledite do konca. Ko dosežete konec pa ne počivate, 
ampak nadaljujete po brezpotju.

Je študij logistike res prava izbira?

Logistika je prihodnost in mladi smo prihodnost. 
Če seštejemo ena in ena, bi rekla, da je študij logistike odlična izbira.
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