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Veliko priznanje Tehnološkemu centru Jakl, d. o. o., 
iz Središča ob Dravi za eno najboljših podjetij v 
Podravju

Jana Čavničar

V četrtek, 16. novembra 2017, so na svečani pri-
reditvi, ki sta jo organizirali Štajerska gospodar-
ska zbornica in časnik Večer, razglasili najboljša 
podravska podjetja v preteklem letu. V štirih 
velikostnih kategorijah so bila izmed gospodar-
skih družb v Podravju izbrana najboljša podjetja, 
ki se poleg ekonomskih kazalnikov odlikujejo z 
uspešnimi proizvodnimi programi, izvozom in 
so dobri delodajalci. Za najboljše majhno pod-
jetje Podravja v letu 2016 je bilo izbrano podje-
tje Tehnološki center Jakl, d. o. o., iz Središča ob 
Dravi. V težki konkurenci, kjer so slavile pretežno 
mariborske gospodarske družbe, je to še toliko pomembnejše 
priznanje, ki kaže na to, kako pomembno razvojno vlogo ima v 
regiji podjetje Jakl, d. o. o., ki si je uspešno utrlo pot na global-
ni trg. Podjetje Jakl, d. o. o., ima kljub uspešnemu prodoru na 
globalni trg velik pomen tudi za našo občino in gospodarstvo, 
saj poteka celotna proizvodnja v Središču ob Dravi. So največji 
zaposlovalec v naši občini, prav tako pa podjetje vedno s pri-
spevki pomaga pri vseh večjih dogodkih v občini. 
Na podelitvi je direktor Sebastjan Jakl, ki podjetje uspešno 
vodi že 15 let, povedal, da je to za podjetje veliko priznanje in 
da je zelo ponosen na svoje sodelavce. Ob tej priložnosti smo z 
gospodom Sebastjanom Jaklom izvedli intervju. 

● S čim se podjetje ukvarja, katere so osnovne dejavnosti, 
koliko je trenutno zaposlenih?
Podjetje se ukvarja z razvojem in izdelavo sestavnih delov in 
mehanizmov za avtomobilsko ter letalsko industrijo večinoma 

iz kovin in lahkih materialov. Trenutno nas je skupaj, z nama z 
ženo, v podjetju zaposlenih 37.  

● Gre za družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo; kako
se je vse skupaj začelo razvijati? 
Začetek sega v leto 1974, ko je oče začel izdelovati dele za 
kmetijsko mehanizacijo ter kasneje tudi za tovorna in vojaška 
vozila. Po prevzemu/predaji podjetja sem leta 2002 začel in-
tenzivno vlagati v novo tehnologijo in znanje, kar nam je po-
magalo pri izdelavi vedno bolj zahtevnih izdelkov za kupce iz 
avtomobilske industrije.

● Ali vas je že od malih nog veselilo zahajati k očetu v
delavnico in vas navdušilo ter posledično spodbudilo pri 
odločitvi za poklic?

Najboljši podjetniki Podravja skupaj s predsednikom države ter organizatorji 
prireditve
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Že od malih nog sem bil prisoten pri očetu v delavnici zaradi 
radovednosti, kaj se tam dogaja, pa tudi zaradi bližine delavni-
ce (na domačem dvorišču) se dogajanju ni bilo mogoče izogni-
ti. Za tehnični poklic pa me je pritegnilo nekako konec osnovne 
šole, ko sem lahko kakšno stvar že sam izdelal.   

● Katere so za vas tiste prelomnice, ki so bile za podjetje 
ključnega pomena v njegovi zgodovini?
Prelomnic je bilo več. Vsak uspešno zaključen projekt je bil 
prelomen na svojem področju. Od osvojitve prvega certifikata 
kakovosti, preko uvedbe 3D-modeliranja orodij in izdelkov, do 
nabave prvega laserja za razrez pločevine, CNC-obdelovalnih 
strojev. Tudi sodelovanje pri razvoju in izdelavi prototipnih 
izdelkov novih avtomobilov (Mercedes G, Mercedes SLS, KTM 
X-Bow …) je pomenila za nas veliko prelomnico. Zadnja pa je 
vsekakor začetek sodelovanja v letalski industriji, kjer nastopa-
mo tudi kot razvojni dobavitelj.

● Kako dolgo ste sami na čelu podjetja, kaj štejete med 
svoje največje dosežke na področju podjetništva?  
Na čelu podjetja sem od leta 2002, ko se je oče upokojil. Kot 
največji dosežek vidim  ustvarjeno skupino odličnih sodelav-
cev, s katerimi premikamo stvari naprej.

● Kaj je glavno vodilo podjetja? Kje vidite, da so vaše 
bistvene prednosti pred konkurenco?
Glavno vodilo podjetja je »Vedno korak pred konkurenco«, kjer 
so naše prednosti znanje in sodobna tehnologija. Moje osebno 
vodilo pa je: »Govori, kar delaš, in delaj, kar govoriš.«

● Glede na to, da ste predvsem izvozno podjetje, kakšna 
je razlika med poslovanjem z domačim in tujim trgom?
Na tujem trgu  večinoma beseda še nekaj pomeni. Lažne izjave 
in obljube se hitro kaznujejo. Tuji dobavitelji so tudi praviloma 
bolj odzivni kot dobavitelji na domačem trgu.

● Koliko je po vašem mnenju tuji trg zanesljivejši in kako 
težko je ostati korak pred konkurenco?  
Zanesljivejši je mogoče zaradi velikosti in jasnih pravil igre – ni 
vmesnih poti. Biti korak pred konkurenco pa je še veliko težje, 
saj je v peskovniku veliko igralcev.

● Kako vidite vlogo svojega podjetja v lokalnem okolju 
in širše? 
Kakšne posebne vloge ne vidim, razen, da nudimo zaposli-
tev predvsem lokalnim prebivalcem ter pomoč društvom in 
prireditvam. 

● Vaši načrti, cilji, izzivi za prihodnost, novi programi, 
morebitno širjenje proizvodnje, odpiranje delovnih 
mest…
Izzivov za prihodnost je veliko. Cilj je ostati ta korak pred konku-
renco. Poslovne priložnosti vidim predvsem v letalski industriji, 
kjer so izdelki zelo zahtevni. Širjenje proizvodnje ne načrtujemo, 
saj nam pri zadnji veliki širitvi leta 2011 ni bilo enostavno izpe-
ljati projekta. Dober in sposoben kader pa je vedno dobrodošel.

● Kakšen je po vašem mnenju ključ za uspešno podjetje 
v teh časih? Katere smeri priporočate mladim, ki se 
usmerjajo v poklice – v katera znanja se po vašem mnenju 
splača vlagati?
Vsekakor se splača vlagati v tehnična znanja, vendar ne samo 
teoretično, ampak tudi praktično. Na žalost pa lokalne izobra-
ževalne ustanove ne izkoristijo možnosti predstavitve takšnih 
poklicev na licu mesta, saj bi lahko mladi dobili pri nas pravi 
vtis in bi bil »izplen« tehnikov na koncu mogoče večji. Dobro 
pa sodelujemo z bolj oddaljenimi šolskimi centri. 

● Ali imate kaj prostega časa? Kako je možno najti 
neko ravnovesje med vsemi odgovornostmi in pritiski 
na poslovnem področju ter prostim časom, ko niste na 
delovnem mestu? 
Prostega časa je vedno premalo. So trenutki, ko ga ni, so tre-
nutki, ko ga je malo več. Zelo težko je najti pravo ravnovesje.

Podjetju Tehnološki center Jakl, d. o. o., ter direktorju 
Sebastjanu Jaklu in njegovemu kolektivu čestitamo za osvo-
jeno priznanje, na katerega smo lahko še kako ponosni. 
Želimo jim še veliko uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev.  

Sedež podjetja na Bercetovi ulici v Središču ob Dravi
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