
 

 
 
NAGOVOR  ALEKSANDRA ZALAZNIKA   
Občni zbor Združenja Manager, 31. marec 2017 
 
Zadnja tri leta se je v slovenskem gospodarstvu veliko spremenilo.  
 
Pred tremi leti, je bilo naše izhodišče naslednje: 
 
Padanje BDP dve leti zapored 
Skupni EBIT slovenskega gospodarstva  2,8% 
Stopnja brezposelnosti14,5% 
Povprečna neto plača 1007 eur  
62. mesto na lestvici konkurenčnosti držav 
 
Danes pa smo lahko kar ponosni na dosežene rezultate: 

Rast BDP tri leta zapored 
Skupni EBIT slovenskega gospodarstva  3,4% 
Stopnja brezposelnosti 8,1% 
Povprečna neto plača 1030 eur  
43. mesto na lestvici konkurenčnosti držav 
 

A sposobni smo ustvariti več!  
 
Temeljno vprašanje, ki se mi je porajalo ob novi kandidaturi je bilo; Kako naj Združenje Manager 
pri tem pomaga in s kakšnim programom naj stopim pred člane, da boste podprli mojo 
kandidaturo za naslednje tri-letno obdobje. 
 
Pred tremi leti sem kandidiral s programom, katerega bistvo sem predstavil s to sliko.  

 



  

Če me vprašate katere so tri stvari na katere sem najbolj ponosen ob zaključku prvega mandata so 
te: 

1. Dvig optimizma in ambicije managerjev, ki sta ključna za uspeh družb 
2. Demistificiranje besede »Dobiček«,  ki je  edini realni vir, ki nas lahko postopoma približa 

bogatim državam. 
3. Izboljšanje ugleda managerskega poklica 

Za naslednji mandat sem se odločil, da mojega programa oziroma usmeritve v bistvenih elementih 
ne spreminjam, ker menim, da so področja na katerih naj Združenje Manager deluje še vedno zelo 
pomembna. 
 
Verjamem v to, da je osnovna naloga nas Managerjev z inovativnostjo in učinkovitostjo 
zagotavljati stalno rast dobička in denarnega toka, kar omogoča razvoj družb, nova vlaganja 
in delovna mesta. Težiti moramo k temu, da bodo družbe, ki jih vodimo po doseženi rasti in stopnji 
dobička med najboljšimi podjetji v Evropi in v svetu.  
 
Za to potrebujemo veliko znanja in predvsem ambicijo biti med najboljšimi.  Razumeti 
moramo kako delujejo in razmišljajo najboljši in predvsem si kot managerji želeti, da podjetja, ki jih 
vodimo postanejo najboljša. Stremeti moramo za vedno višjimi cilji in jih tudi dosegati, kar naj se 
odraža tudi v višjih plačah zaposlenih. 
 
V prejšnjem mandatu smo naredili korak naprej pri širjenju znanja med člani (mentorstvo, hitre 
šole, svetovanja); z različnimi govorci na naših srečanjih smo med člane širili nova znanja. 
 
V naslednjem mandatu pa bi sodelovanje med člani rad konkretiziral na način, da bi se člani 
medsebojno povezovali in pomagali pri rasti družb, ki jih vodijo. Če mi je v prvem mandatu 
uspelo demistificirati dobiček, si za cilj drugega mandata postavljam, da Združenje Manager 
postane pomemben povezovalec družb, ki so članice združenja in s tem pomaga tako pri rasti 
posameznih družb kot pri rasti slovenskega gospodarstva. Prepričan sem, da 800 družb v 
Združenju Manager lahko z medsebojno pomočjo doseže več. 
  
Nalogo države v odnosu do gospodarskih družb vidim predvsem v tem, da ustvari  konkurenčno 
gospodarsko okolje, v katerem bo tako domačim in tujim poslovnežem enostavno poslovati.  
 
Prizadeval si bom, da bomo pri tem, v Združenju Manager, konstruktiven partner vladi in 
ministrstvom, predvsem pri kreiranju davčne politike in delovnopravne zakonodaje. Tudi pri tem 
velja, da smo združeni močnejši, zato postavljam v ospredje sodelovanje in poenotenje stališč vseh 
delodajalskih organizacij. 
  
Uspeh tako velikih kot malih podjetij je izjemno odvisen od enega človeka. Zato mora tudi 
v Sloveniji Manager postati visoko cenjen in spoštovan poklic. To pa si bomo pridobili z uspešnimi 
rezultati družb, ki jih vodimo in visoko etičnim delovanjem, ki se mora odražati v odnosu 
do kupcev, dobaviteljev, do zaposlenih in do okolja, v katerem živimo.  
 



  

Pred vami so volitve novega predsednika Združenja Manager za katerega kandidiram. Za večino od 
vas nisem neznanka, poznate me vsaj tri leta.  Imam več kot 20 letne izkušnje z vodenjem v 
globalnem okolju, kot manager slovenskega podjetja v tuji lasti in kot manager na različnih 
korporativnih funkcijah.  
 
Svoj program lahko povzamem v enem stavku:  
Kot predsednik Združenja Manager si bom prizadeval, da bomo v združenju dodali svoj prispevek k 
dobičkonosni  rasti gospodarskih družb, seveda na etičen način. 
 
Odločitev o moji izvolitvi pa je sedaj vaša! 
 
 

 


