
Uspeh je nagrajen. Z znanjem, trdim delom in predanostjo! 

 

Vem, da je težko sprejeti odločitve, ki te nato spremljajo skozi vse življenje. Že kot deček sem se 

neprestano "igral" z elektriko, napeljavami in vsem, kar je bilo povezano z njo. Spominjam se, da sem 

z velikimi očmi spremljal inovacije uspešnih podjetij in si po tihem želel, da bi nekoč tudi jaz ustvarjal 

kaj takega. Takrat so bile želje, danes delam točno tam, kjer sem si želel.  

Veliko mladih se odloča za tujino, jaz sem se odločil ravno obratno. Svet sem pripeljal v Slovenijo, če 

se malce pošalim, a bo nekako držalo. Sem zastopnik japonskega podjetja Panasonic, ki je eno od 

vodilnih podjetij na področju ogrevanja in hlajenja, saj prodaja svoje izdelke v več kot 120 državah po 

vsem svetu. Le dve leti nazaj smo uspešno odprli prvi učni center v Sloveniji, natančneje v Hočah, ki 

omogoča serviserjem iz celotne Slovenije, da nadgrajujejo svoje znanje in spoznavajo novitete. K 

sodelovanju je pristopil tudi SERŠ z namenom, da svojim dijakom omogoča vpogled v inovativne 

izdelke in – kar je najpomembneje – tako prenašamo znanje na mlajše generacije. Šolanje na SERŠ-u 

pomeni več znanja, več dodane vrednosti, boljše in napredne produkte v prihodnosti in s tem blaginjo 

za vse. Delo v tako mogočnem podjetju, kot je Panasonic, je vedno pestro in dinamično. Virtualni 

sestanki so nekaj povsem običajnega, sodelovanje s predstavniki različnih kultur, ver in nazorov pa nam 

omogoča tudi osebno rast.  

Podjetje Panasonic je globalno podjetje. Vem in verjamem, da ste vi, mladi, globalni državljani. Delamo 

na tem, da vas stimuliramo, spodbujamo kreativnost in motiviramo. Na vas pa je, da ste pogumni in 

vztrajni. Željni znanja! Predvsem pa razvijajte razumevanje, da je uspeh posledica kreativnosti, trdega 

dela, znanja in predanosti. Za boljši jutri se boste morali angažirati sami, a ne z opazovanjem, pač pa 

dejanji.  
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