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»Želimo si, da vrhunski 
strokovnjaki ostanejo doma.«

Aleksander Temeljotov, Metronik 

Posel:
���  Največji izziv v 2020/21

Trenutno je eden naših večjih izzivov pridobitev 
razvojnih inženirjev in programerjev, saj nepre-
stano razvijamo nove produkte in rešitve na 
področju informatizacije proizvodnje in industrije 
4.0, s katerimi želimo uspešno nastopiti tudi  v 
zahodni Evropi.

���  Najboljši posel 2020/21
Če je treba izpostaviti le enega, bi dal prednost 
projektu digitalizacije proizvodnje v Leku, kjer v 
štirih Lekovih proizvodnih obratih uvajamo reši-
tve na področju industrije 4.0. Ker so se rešitve 
industrije 4.0, ki smo jih že uspešno vpeljali v 
Sloveniji, izkazale za zelo koristne,  jih uvajamo 
tudi v druge Novartisove obrate v Evropi.  
 
���  Najboljša podjetniška odločitev doslej v 

karieri
Verjetno je bila najboljša odločitev to, da sva s 
kolegom po zaključenem magisteriju leta 1990 
zapustila udobno zaposlitev na Inštitutu Jožef 

Štefan. Takrat sva se odločila, da bova teoretične 
osnove, ki sva jih tam pridobila, spremenila v 
prakso, in ustanovila sva podjetje. Ob podobnem 
razmisleku so se nam pridružili številni kolegi, ki 
so k nam prišli s fakultet, inštitutov in industrije. 
Zgradili smo visokotehnološko podjetje, ki teme-
lji na lastnem razvoju, in med 160 zaposlenimi 
v Ljubljani, Beogradu in Zagrebu imamo danes 
osem doktorjev znanosti. Več kot 80 odstotkov 
sodelavcev Metronika pa ima visoko univerzite-
tno izobrazbo, predvsem tehničnih smeri. 

���  Največja napaka doslej v karieri
V obdobju, ko smo ravno začenjali, torej leta 
1990 in 1991, je razpadala bivša država in nasta-
jala nova. Valuta, s katero smo poslovali, se je v 
dveh letih nekajkrat spremenila. Z dinarja smo 
prešli na neke vrste bone in nato na tolarje. Vse 
prihodke smo morali ob pomoči tretjih podjetij 
takoj spreminjati v devize, da smo lahko plačali 
tuje dobavitelje. Menjava v devize je potekala 
tako, da smo sredstva nakazali nekemu podjetju, 
ki je izvažalo karkoli, in upali, da bomo čez nekaj 

Metronik, 3. na lestvici 
najboljših MSP v dejavnosti IT 
in digitalizacije.

Ljubljanski Metronik je uveljavljen 
ponudnik inovativnih rešitev za 
avtomatizacijo in digitalizacijo v 
industriji, pametnih zgradbah in 
infrastrukturnih podjetjih.
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časa na svoj račun dobili devize. Tako smo v letu 
1991 dinarje v vrednosti 200.000 nemških mark 
nakazali uglednemu slovenskemu izvozniku 
vin Slovin, čakali na devize in jih nikoli dočakali, 
ker je denar skupaj s 40 milijoni mark iz drugih 
slovenskih podjetij, ki so želela devize, izginil 
neznano kam. Tedaj je ta izgubljeni znesek  pred-
stavljal 40 odstotkov naših letnih prihodkov.

slovenija:
��� Kako si Slovenijo predstavljate leta 2030? 

Kaj bo v primerjavi z danes najbolj drugače?
Verjetno bo Slovenija tedaj še bolj integrirana v 
evropsko ekonomijo in evropsko kulturo. Razlike 
med nami in drugimi Evropejci bodo vedno manj-
še in sodelovanje v obeh smereh bo lažje kot 
danes. Danes se moramo namreč zelo dokazo-
vati, če želimo dobiti večje naročilo v Nemčiji ali 
Skandinaviji, saj ni pravega zaupanja v slovensko 
strokovnost in tehnologijo. 

��� 3 prednostni ukrepi, ki bi jih Slovenija morala 
izpeljati, da bi začela loviti najbolj razvite

a. Če želimo postati razvito gospodarstvo, mo-
ramo  več vlagati v razvoj. Toda ne le s financi-

ranjem inštitutov in univerz, ampak predvsem 
s sofinanciranjem razvojnih projektov v gospo-
darstvu, ki zagotavljajo dvig dodane vrednosti. S 
pravimi mehanizmi je treba spodbujati sodelova-
nje industrije in univerz.

b. Pomembno je, da država vzpostavi pogoje, da 
mladi izobraženi  ljudje in strokovnjaki ne bi odha-
jali v tujino. To bi lahko dosegli tudi z znižanjem 
obdavčitve plač. Spodbuditi je treba vračanje 
strokovnjakov, ki so že odšli v tujino. In jim doma 
ponuditi ustrezno okolje za bivanje in delo.
c. Z nižjo obdavčitvijo je treba spodbuditi tudi 
podjetniško delovanje.

��� Napake, za katere se najbolj bojite, da jih bo 
Slovenija naredila

a. Velika napaka za razvoj bi bilo povečevanje 
davkov in težnja po uravnilovki. 

»To, da bi povečevali davke in 
Težili k uravnilovki, bi bila velika 

razvojna napaka.«

P odjetje Flint SI je leta 
2019 ustanovila ekipa 
izkušenih slovenskih 
strokovnjakov z različnih 

področij z željo svojim strankam 
nuditi tisto »nekaj več«. Pod svoje 
okrilje jih je povabila mednarodna 
organizacija Flint International s 
sedežem v Londonu, ki že več kot 
20 let podpira partnerje in stranke 
po celem svetu s storitvami na IKT 
področju. 

V le nekaj letih se je Flint SI uveljavil 
kot mednarodno zaželen partner 
in ponudnik na področju razvijanja 
izobraževalnih vsebin in strokovnih 
storitev na področju svetovanja, 

ZAUPAJO JIM NAJVEČJI MEDNARODNI 
TEHNOLOŠKI VELIKANI
Ko mednarodna tehnološka podjetja potrebujejo pomoč 
pri lansiranju novih produktov, implementaciji naprednih 
tehnoloških rešitev ali izobraževanju strokovnjakov, se 
obrnejo na Flint SI.

upravljanja, razvijanja in avtomatiza-
cije omrežij, podatkovnih centrov, in-
formacijske varnosti in virtualizacije. 

Pomemben Partner 
velikanov CisCo in blue 
Planet
Flint SI večinoma sodeluje s podjetji 
s področja telekomunikacijskih 
storitev, kot so Deutsche Telekom, 
Telstra in Dell in njihovimi končnimi 
strankami. S svojimi partnerji, kot sta 
Cisco in Blue Planet, sodelujejo tudi 
na področju usposabljanja prodajnih 
partnerjev ob lansiranju novih sto-
ritev in produktov. Njihove storitve 
pa so seveda na voljo prav vsem, ki 
potrebujejo podporo na omenjenih 
področjih. 

na Prvem mestu je skrb 
za stranke in zaPoslene
V času, ki ga zaznamuje kronično 
pomanjkanje tehničnega kadra, se 
lahko Flint SI pohvali z organsko 
rastjo ekipe in skorajda ničelno 
fluktuacijo kadra. Odlične odnose 
pa seveda vzdržujejo tudi s svojimi 
strankami in partnerji, s katerimi 
gradijo dolgoročno sodelovanje, ki 
temelji na zadovoljstvu, zaupanju, 
prilagajanju in razumevanju izzivov 
na IKT področju. 

www.flint-international.com/flint-si/
info-flintsi@flintmail.com

Promo

DIGITALIZIRANA 
PROIZVODNJA

Pregledna. Kakovostna. Učinkovita.

www.metronik.si
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  Podjetje EBITDA  

(v mio €)

1. DEWESOfT 14,209
2. H-BIT 11,157
3. METRONIK 5,027
4. XLAB 4,940
5. NIL 4,769
6. NETS CEE 4,294
7. UNICORE 3,293
8. VASCO 3,124

9. INSTRUMENTATION 
TECHNOLOgIES 2,766

10. CVS MOBILE 2,745
11. EPPS 2,486
12. ADVANCE SOLUTIONS 2,459
13. IXTLAN TEAM 2,411
14. SAOP 2,268
15. ISYSTEM LABS 2,165

  Podjetje EBITDA  
(v mio €)

16. MICROSOfT LJUBLJANA 2,076
17. ACTUAL I.T. 1,915
18. ETREL 1,822
19. ZEBRA BI 1,796
20. ZZI 1,760
21. SMARTIS 1,676
22. PAYTEN 1,593
23. MARg 1,504
24. CDE 1,497
25. BUSINESS SOLUTIONS 1,490
26. BLUEOCEAN 1,489
27. BETTER 1,478
28. BE-TERNA 1,446
29. AgILEDROP 1,430
30. AMPLEXOR ADRIATIC 1,396

b. Ambicioznih in podjetnih ljudi ne smemo ovi-
rati z administrativnimi in pretiranimi davčnimi 
bremeni, saj so taki ljudje gonilo razvoja. 

Zasebno:
��� Kdo je vaš največji vzor na svetu? Zakaj?

Izrazitih vzornikov nimam, me pa navdušujejo 
podjetniki inovatorji, ki izstopijo iz pričakovanih 
okvirov okolja in pri tem vztrajajo; na primer 
Steve Jobs.

��� Kaj je vaš najbolj priljubljen hobi?
Že leta se ukvarjam s številnimi športi: kolo, surf, 
kite, tek, tenis ... Najbolj priljubljen šport je nava-
dno odvisen od sezone.  

��� Kje oziroma kdaj se najbolje regenerirate?
Pri športu.

��� Ste lovec ali nabiralec?
Verjetno oboje.

��� Ali vam je kdaj žal, da toliko življenja 
posvetite podjetništvu? Zakaj da/ne?

Nikakor, saj to postane del življenja in je tudi zelo 
zabavno. 
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