
Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS 

Poslanstvo družbe AMZS, ki jo od konca leta 2014 vodi Lucija Sajevec, je biti skrbnik varne mobilnosti 
voznikov in vozil. V zadnjih petih letih so pod njenim vodstvom povečali tržni delež in pokritost 
slovenskega prostora, saj so odprli štiri nove poslovne enote (Ajdovščina, Ptuj, Šempeter pri Gorici in 
Vipava) ter Center kartinga in moto športa pri Ptuju. Ob tem izvajajo preobrazbo podjetja in 
digitalizacijo poslovanja ter spreminjajo organizacijsko kulturo, ki postaja vse bolj agilna, povečali pa 
so tudi zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. 

V prvem letu pod njenim vodstvom se je ob implementaciji novega plačnega sistema in novih 
zaposlitvah masa bruto plač povečala za milijon evrov. Kot pravi, ji je ta, takrat tvegana odločitev, 
potrdila, da se investicija v zaposlene vedno povrne. Prav zaposleni ter kakovost njihovega znanja in 
odgovornosti, je po njenih besedah prvi dejavnik uspeha. AMZS je lani ustvaril 24 milijonov evrov 
čistih prihodkov od prodaje (letos načrtujejo 24,5 milijona evrov), kar je za 36 odstotkov več kot leta 
2014. V tem času se je za 30 odstotkov povečalo tudi število zaposlenih, ki jih je zdaj 420. 

V prihodnosti se bo AMZS usmeril v sodobno, trajnostno naravnano mobilnost. Da bi soustvarjal 
trende sodobne mobilnosti se je vključil v zagonski družbi, ki razvijata rešitve za samovozeča vozila in 
visokotehnološke simulatorje vožnje. Ob tem ozavešča o nujnosti sprejemanja novih, okolju bolj 
prijaznih oblik mobilnosti, kot so skupne vožnje, souporaba vozil, javni prevoz na zahtevo in okolju 
prijazne oblike pogona vozil. S projektom #AMZSkrbni so se v AMZS zavezali k skrbi za naravno okolje, 
velik poudarek pa dajejo tudi družbeni odgovornosti, saj v vrtcih in šolah ozaveščajo otroke o 
pomenu varne mobilnosti, izvajajo programe varne vožnje in vzgajajo varne voznike. S projektom 
Mobilnost za vse si prizadevajo za uresničevanje pravice invalidov do varne mobilnosti. Z njim so se 
uvrstili tudi v finale Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks.  

Družba AMZS je bila pod vodstvom Lucije Sajevec tudi trikrat zapored med finalisti in dvakrat med 
tremi najboljšimi zaposlovalci med velikimi podjetji v Sloveniji v izboru Zlata nit (2017 in 2018), v letu 
2019 pa je prejela platinasto bonitetno priznanje družbe Bisnode in priznanje Združenja Manager 
Vključi.Vse, ki izpostavlja podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti. Ob tem je bila ekipa AMZS 
letos ponovno druga med 20 evropskimi avtomobilskimi klubi na mednarodnem tekmovanju za 
odličnost cestnih patrulj. 

Sajevec je tudi podpredsednica ARC Europe Advisory board, največjega izvajalca storitve pomoči na 
cestah v Evropi z mrežo v več kot 40 državah. Svoj slog vodenja opisuje kot sodelovalen in razvojen. 
Pri vodenju sta zanjo ključni odprta komunikacija in ciljna usmerjenost, najpomembnejši vrednoti pa 
zaupanje in spoštovanje. Sodelavci pri njej najbolj cenijo odprtost in dostopnost, športni duh in 
komunikacijo z argumenti. Za cilj na svoji profesionalni poti si je zadala biti voditeljica, ne (le) vodja. 
Sicer pa svoj prosti čas preživlja z družino, najraje na trial motorju. 


