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MEHANIZACIJA MILER
Podjetje Mehanizacija Miler d.o.o. je minulo leto praznovalo 15. obletnico 
svojega obstoja, ki jo je slovesno proslavilo z otvoritvijo novih prostorov 
na sedežu v Dobji vasi med Prevaljami in Ravnami. Že od svojih začetkov 
se ukvarjajo s prodajo, servisiranjem in zagotavljanjem nadomestnih 
delov kmetijskih strojev. V tem času so postali eden najbolj prepoznavnih 
ponudnikov kmetijske mehanizacije v Sloveniji.

NA TRGU
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„Zadovoljne stranke 
so naš uspeh.“
Branko Miler

NA TRGU

Družinsko podjetje Mehanizacija Miler 
piše uspešno zgodbo. Od leve stojijo 
Maruša Miler, Natalija Miler, Branko Miler 
in Tamara Miler.
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MED VODILNIMI PONUDNIKI
Družinsko podjetje Mehanizacija Miler 
je bilo ustanovljeno v letu 2001 in se 
uvršča med dinamična in hitro rastoča 
podjetja z ambiciozno ekipo. Uspešno 
zgodbo je sestavil direktor in lastnik 
Branko Miler, ki je svojo poslovno idejo 
razvil in izoblikoval do te mere, da je 
podjetje postalo eden izmed vodilnih 
ponudnikov kmetijske mehanizacije v 
Sloveniji. „Pri tem poslu gre za verigo, v 
katero smo vključeni trije – proizvajalec, 
zastopnik in stranka. In ta veriga mora 
biti sklenjena za poznejše vsestransko 
zadovoljstvo in dolgoročno uspešno 
partnerstvo,“ pravi Miler in poudarja, 
da so eden izmed redkih ponudnikov 
kmetijske mehanizacije, ki nimajo in ne 
dajejo prednosti traktorskim znamkam. 
V svojem prodajnem programu zasto-
pajo preverjene in priznane evropske 
znamke kot so Krone, Joskin, Elho, 
Reform, Eschlböck, Posch, Tobroco, 
Rauch, BVL, Sfoggia, Regent, Vitli 
Krpan, od lani naprej pa tudi znamko 
Farmtech.

VSE ZA KMETOVANJE NA ENEM 
MESTU
Od svojih začetkov do danes je pod-
jetje Mehanizacija Miler izjemno hitro 
raslo in širilo svojo dejavnost. Poleg 
prodaje kmetijske mehanizacije, ki je 
sicer njihova glavna dejavnost, nudijo 
korektne in kakovostne servisne sto-
ritve, zagotavljajo nadomestne dele, 
vodijo kmetijske trgovine, ponujajo 
opremo in potrošni material za profe-
sionalno in domačo uporabo v kme-
tijstvu, vrtnarski program in igrače za 
najmlajše. „S svojo poslovno strategijo 
iz leta v leto rastemo in poslovno mre-
žo širimo tudi izven meja,“ pravi Miler 
in dodaja, da pokrivajo trg celotne 
Slovenije in so deloma prisotni tudi 
na hrvaškem trgu. Poslovalnice imajo 
v Dobji vasi na Koroškem, kjer je tudi 
novi sedež družbe, v Velikem Podlo-
gu pri Krškem, Mostah pri Komendi, 
Slovenski Bistrici in Beltincih – torej na 
najbolj razvitih kmetijskih območjih 
Slovenije, kjer z motiviranim in visoko 
usposobljenim osebjem nudijo vse, kar 
je pričakovati od sodobnih prodajno-
-servisnih centrov.

SKRB ZA STRANKE JE ENA 
KLJUČNIH NALOG PODJETJA
V podjetju Mehanizacija Miler se 
zavedajo, da se morajo vsi zaposleni 
iz dneva v dan truditi in dokazovati. V 
podjetje so vključeni tudi vsi družinski 
člani. „Nič ni bolj pomembno, kot se 

posvetiti vsaki stranki. Le zadovoljne 
stranke namreč širijo dobre informaci-
je o podjetju in nam ostajajo zveste,“ 
pravi Miler, ki danes v podjetju zapo-
sluje 40 ljudi, od tega 5 na Hrvaškem. V 
podjetju so oskrbeli že številne stranke, 
imajo pa tudi številne izzive in načrte 
za prihodnost ter vidijo potencial za 
nadaljnji razvoj.

DOLGOROČNO PARTNERSKO 
SODELOVANJE
V želji, da bi se čim bolj približali 
potrebam in željam strank, je načrto-
vano stalno izboljšanje ponudbe in 
prizadevanje za dolgoročna partnerska 
sodelovanja. S slovenskimi proizvajalci 
so začeli sodelovati dokaj pozno, kljub 
temu pa se Miler zaveda, da znamo 
tudi v Sloveniji proizvajati visokokako-
vostno kmetijsko mehanizacijo in zado-
voljen je nad pričetim sodelovanjem s 
podjetjem Farmtech. „Ponosni smo, da 
smo se dogovorili za sodelovanje – s 
tem se zagotovo začenja nova uspešna 
zgodba. Veselimo se tega partnerstva, 
ki bo našim strankam omogočalo 

še večjo izbiro sodobne kmetijske 
mehanizacije in v poslovalnice prineslo 
prepoznavno, priznano in privlačno 
blagovno znamko iz domačih krajev, ki 
ima daleč največji tržni delež v svojem 
segmentu.“ Pri tem Miler dodaja, da 
v tem sodelovanju vidi dolgoročno 
priložnost in izziv za obe strani.

POZITIVNO ZREJO V PRIHODNOST
Branko Miler je z vsem srcem predan 
svojemu delu in kot njegovi sodelavci 
tudi sam izrazito pozitiven, optimisti-
čen in motiviran. Pri Slovencih ga moti 
nagnjenost k pritoževanju in negativiz-
mu, ki je po njegovem mnenju velikok-
rat rezultat medijev in politične elite, a 
se s tem ne obremenjuje preveč. „Moja 
čudovita naloga je, da podjetje skupaj 
z izjemno predano ekipo popeljem do 
še boljših rezultatov. Imamo stabilno 
osnovo za uspešen razvoj tudi v priho-
dnosti. Želimo nadaljevati zastavljeno 
pot in še naprej zagotavljati pestro, 
bogato in konkurenčno ponudbo, ki 
bo zadovoljila pričakovanja še tako 
zahtevne stranke,“ dodaja.

NA TRGU
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Mehanizacija Miler d.o.o.
Dobja vas 4
2390 Ravne na Koroškem
T: 02 82 31 959
F: 02 82 32 959
W: www.mehanizacija-miler.si

POSLOVNE ENOTE:

PE Slovenska Bistrica
Tomažičeva ulica 6
2310 Slovenska Bistrica
T: 02 62 03 444
M: 051 310 023

PE Komenda
Moste 89 b
1218 Komenda
M: 051 660 090

PE Leskovec pri Krškem
Veliki Podlog 34
8273 Leskovec pri Krškem
T: 07 49 74 404
M: 051 310 230

PE Beltinci
Panonska ulica 3 a
9231 Beltinci
T: 08 205 77 72
M: 041 310 032

Sodobni prodajno-servisni center 
Mehanizacije Miler na sedežu v Dobji vasi 
v Ravnah na Koroškem.

Branko Miler ne mara 'jamranja' in pesimizma. Sam je prehodil trnovo 
pot od skladiščnika do direktorja lastnega podjetja in uspel v vedno bolj 
tekmovalnem in neizprosnem poslovnem svetu.

NA TRGU

Poleg prodajnega programa podjetja 
Farmtech imajo v svojem prodajnem 
programu še druge preverjene dobavitelje 
oz. proizvajalce iz držav EU.


