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Kandidatka za izvršno direktorico Združenja Manager je Saša Mrak 

 

Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik je za kandidatko na mesto 

izvršne direktorice Združenja Manager izbral Sašo Mrak, ki bo položaj po potrditvi na 

decembrski seji Upravnega odbora nastopila januarja 2018. 

 

 

Z nastopom nove funkcije Sonje Šmuc kot generalne direktorice GZS, je Združenje 

Manager v sodelovanju s kadrovsko agencijo pripravilo razpis in izvedlo postopek 

iskanja novega izvršnega direktorja oz. direktorice. V postopku je združenje 

identificiralo in k razgovoru povabilo večje število potencialnih kandidatov. Med 

ključnimi izzivi novega izvršnega direktorja oz. direktorice so bili izpostavljeni 

oblikovanje programa dela in aktivnosti združenja, podpora razvoju slovenskega 

managementa, lobiranje za interese gospodarstva in članstva združenja, povezovanje 

z različnimi deležniki in odločevalci na ravni države in gospodarstva, sodelovanje z 

ostalimi organizacijami, skrb za članstvo, komuniciranje z mediji, zagotavljanje 

finančnih sredstev ter učinkovito upravljanje ugleda in blagovne znamke združenja.  

 

V izboru je bila za kandidatko na mesto izvršne direktorice združenja predlagana Saša 

Mrak, ki Združenje Manager v prihodnosti vidi kot platformo za profesionalizacijo 

managerske stroke, mednarodno povezovanje in sooblikovanje podpornega okolja. 

Mrakova, ki je končala MBA študij na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu, ima več kot 15 

let izkušenj s področja razvoja kadrov, vodenja, marketinga, odnosov z javnostmi in 

medijev. Delovala je kot vodja izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit, bila urednica 

priloge Zaposlitve & kariera časopisa Dnevnik, kjer je med drugim prevzela tudi položaj 

v.d. urednika spletnega Dnevnika. Kasneje je vodila marketing in odnose z javnostmi 

v Kranjski investicijski družbi, kot pomočnica direktorja manjšega slovenskega podjetja 

pa je vse do ustanovitve lastnega podjetja skrbela za odnose z bankami, 

reprogramiranje kreditov in razvoj investicij. Danes je Saša Mrak odgovorna urednica 

revije HR&M ter vodja, svetovalka in soustvarjalka številnih projektov ter izobraževanj 

na področju razvoja družbe, človeškega kapitala, vodenja in podjetništva, s čimer 

aktivno prispeva k razvoju tako kadrovske kot vodstvene stroke.  

 



»Za Sašo Mrak sem se odločil, ker sem ocenil, da njene dosedanje izkušnje, način 

dela, osebnostni profil in sposobnost javnega nastopanja predstavljajo odlično podlago 

za vodenje in predstavljanje Združenja Manager. Ocenjujem, da ima veliko energije za 

delo, vztrajnosti ter predanosti ciljem in nalogam. Temu dodaja optimističen pogled na 

izzive, smisel za organizacijo ter pravo mero nepopustljivosti in vztrajnosti. Verjamem, 

da bo v Združenje Manager prinesla novo energijo in poglede, s čimer bo ZM še 

povečalo ugled med člani združenja in v širši družbi«, je ob imenovanju poudaril 

predsednik združenja Aleksander Zalaznik.  

 

Kandidatko za izvršno direktorico bo potrjeval Upravni odbor Združenja Manager na 

seji, ki bo 7. decembra. Kandidatka bo funkcijo nastopila s 1. januarjem prihodnje leto.  

 

 

 

Dodatne informacije:  

Tjaša Pele 

T: 041 852 670 

E: komunikacije@zdruzenje-manager.si 

 


