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Poročilo o delu za leto 2020

Leto 2020 je bilo za Združenje Manager (v nadaljevanju ZM), tako kot za veliko večino organizacij, 
podjetij in posameznikov, polno izzivov ter prilagajanj. Vsebinsko in organizacijsko najzahtevnejšega 
dogodka ZM v letu 2020 – Managerskega kongresa – se je udeležilo skoraj 300 poslovnih voditeljev, 
kar lahko ob upoštevanju dejstva, da še dva tedna pred dogodkom ni bilo mogoče z gotovostjo 
vedeti, če ga bo mogoče izvesti v živo, ocenimo kot uspeh. Prav tako smo presegli dosedanje 
rezultate v skupnih številkah: 25 (e-)dogodkov se je udeležilo skupno več kot 2.500 udeležencev; 
kljub negotovim razmeram smo pridobili več kot 150 novih članov in dosegli več kot 600 medijskih 
objav. 

V letu 2020 je bila pomembna prelomnica ZM menjava vodstva. Marca so člani na občnem zboru 
za mandatno obdobje 2020 – 2023 za novo predsednico izvolili Medejo Lončar, ki je svoj program 
opredelila na treh ključnih vsebinskih stebrih:

1. ljudje, 
2. novi poslovni modeli in poslovne priložnosti ter
3. nove strateške dejavnosti in spremenjeni pogoji v obstoječih dejavnostih,

1. junija pa je vodenje strokovne službe ZM prevzela Petra Juvančič, ki je na mestu izvršne 
direktorice zamenjala Sašo Mrak Hendrickson.

Združenje Manager, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana; Matična številka: 5304776000; ID za DDV: SI50793268; Tel.: 
+386 1 / 5898 584; www.zdruzenje-manager.si; Založnik: Združenje Manager; Oblikovna zasnova: AM Agencija d.o.o.; 
Uredništvo in produkcija: Strokovna služba Združenja manager, Fotografije: Andraž Kobe in arhiv Združenja Manager, 
Januar 2021

Etično in profesionalno vodenje 

Poslanstvo Združenja Manager smo v letu 2020 uresničevali preko:

I. dogodkov;
II. priznanj;
III. stroke;
IV. organov;
V. komunikacije in publikacij;
VI. sekcij.
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V letu 2020 se je dogodkov ZM udeležilo več kot 2500 udeležencev. Izvedli 
smo več 25 (e)dogodkov, ki so bili z izjemo treh, za člane brezplačni. 



6  7Poročilo o delu Združenje Manager 2020I. Dogodki

Januarsko srečanje 2020
30. januar 2020, Ljubljana Na prvem ponovoletnem srečanju članic in članov ZM v 

letu 2020 so o ključnih nalogah gospodarstva v Sloveniji 
udeležencem spregovorili:

•  predsednik vlade Marjan Šarec (preko video povezave);
•  predsednik ZM Aleksander Zalaznik ter izvršna 

 direktorica ZM Saša Mrak; 
•  minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 

Počivalšek ter minister za finance Andrej Bertoncelj.

V čast bližajoči se 30. obletnici delovanja ZM je navzoče 
nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
ki je ZM ob tem jubileju izročil posebno zahvalo za krepitev 
etičnega in družbeno odgovornega gospodarskega upravljanja 
in sodelovanja v socialnem dialogu.

Na dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 400 vodilnih 
managerjev in številnih predstavnikov politike, smo:

• izbrali Mlado managerko leta 2019: Lucija Sajevec, AMZS; 
• podelili dve priznanji Artemida: Melanie Seir Larsen, 

Boston Consulting Group, in dr. Martina Perharič, Medis; 
• podelili priznanje za življenjsko delo na področju 

managementa Jožetu Mermalu.

Ker je med članicami in člani ZM vse več avtorjev knjig, smo 
v okviru predprograma Januarskega srečanja prvič pripravili 
knjižno čajanko s člani v preddverju Grand Hotela Union. 
Avtorice in avtorji so tako imeli priložnost predstaviti svoje 
knjige na najmnožičnejšem srečanju članic in članov ZM. 
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Likvidnost v času #covid19
16. april 2020, splet

Kmalu po začetku epidemije virusa Covid-19 je ZM organiziralo 
spletni seminar z naslovom Likvidnost v času #covid19: 
Kako pripraviti ustrezen načrt pričakovanih denarnih tokov? 
Problematiko sta preko konkretnega primera v praksi 
predstavila Franci Tušek in Primož Rozman, vodja storitev 
finančnega svetovanja v PwC v Sloveniji.

Stories behind
the figures

Stories behind the figures je format dogodkov in povezovanja, namenjenih pretežno tujim 
managerjem na delu v Sloveniji in managerjem, zaposlenim v mednarodnih korporacijah. Njihov 
namen je, da ekspati spoznajo zgodbe za številkami, povezanimi s Slovenijo, o katerih lahko 
berejo oziroma se z njimi seznanijo kako drugače. Z dogodki želi Mednarodna sekcija osvetliti 
razloge, ki so privedli do posameznih številk, povezanih z življenjem in delom v Sloveniji, in 
njihove posledice, kar bo tujim managerjem omogočilo boljše razumevanje družbenega in 
poslovnega okolja v Sloveniji. 

Srečanja v angleščini so sestavljena iz treh delov, in sicer kratke predstavitve številk, 
moderiranega pogovora z gostom in krajše debate z udeleženci. Vsak izmed dogodkov 
obravnava določeno temo. Dogodki potekajo v sodelovanju z Barbaro Krajnc, Aurora Borealis.

(Več o dogodku v poglavju Mednarodna sekcija)

Na seminarju je bilo govora tudi o aktualnem 2. 
protikoronskem paketu Vlade RS in intervencijskih ukrepih za 
zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstva. Z nami so bili 
Srečo Jadek, starejši partner (za področje kreditov, najemnin, 
insolvence, korporacije), Iris Pensa, starejša odvetnica (za 
področje delovnega prava), in Domen Romih, vodilni davčni 
svetovalec (za področje davkov), iz Odvetniške pisarne Jadek 
& Pensa.
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Utrip članstva
28. avgust 2020, Ptuj

V avgustu smo skupaj z Manager klubom Ptuj organizirali 
srečanje Utrip članstva, in sicer na Ptuju. Gostitelja srečanja 
sta bila Silva in Jani Volgemut iz podjetja Apollo (trgovine 
Pikapolonica in Bubamara). Obiskali smo tudi vinoteko Kobal, 
zvečer pa smo se družili na Vrazovem trgu, kjer je potekala 
prireditev Dnevi poezije in vina. 

Regionalni dogodki so namenjeni povezovanju članov, 
izmenjavi konkretnih mnenj in medsebojnemu spoznavanju ter 
boljšemu regionalnemu povezovanju in spoznavanju članov. 

Osrednja tema MQ konference 
2020 je bila sprememba vodenja 
za vodenje sprememb. V središče 
smo postavili vodenje sprememb 
in spremembo vodenja. Pod 
žarometom je bil presek vodenja 
ljudi, osredotočenosti na kupca in 
prilaganja poslovnega modela.

Glavni govorci so bili:
•  Emil Tedeschi, ustanovitelj, večinski lastnik in 

predsednik družbe Atlantic  
 Grupa;

•  dr. Mark Pleško, predsednik Inženirske akademije 
Slovenije in soustanovitelj  
 Cosylaba;

•  mag. Violeta Bulc, poslovna inovatorka in nekdanja 
evropska komisarka za  
 promet;

•  dr. Maja Fesel Kamenik, direktorica družbe HRM.

Na MQ konferenci 2019 smo zastavljali vprašanja:
•  Imamo kot vodje dovolj znanja o tem, kako delujejo 

sodobne organizacijske  
 oblike?

•  Kako se v VUCA svetu dinamično preoblikujejo 
poslovna okolja in odnosi?

•  Kaj v praksi pomeni agilno delovanje? 

V okviru MQ konference je pod vodstvom ekipe 
facilitatorjev podjetja Corpohub potekalo tudi interaktivno 
delo v skupinah (»breakout rooms«). Udeleženci so 
se ukvarjali z delovnim okoljem prihodnosti, kjer so 
podrobneje obravnavali vidike psihološke varnosti, 
čuječnosti in agilnosti ter kako te uvesti v delovanje 
podjetja.

MQ konferenca za inovativno voditeljstvo 2020
17. junij 2020, splet
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Managerski kongres 2020
24. in 25. september 2020, Portorož

Največji strokovni dogodek ZM je Managerski kongres, na katerem se je septembra 2020 zbralo 
300 managerk in managerjev in je potekal pod sloganom Prihodnost zdrave rasti. Uvodoma nas je 
na kongresu pozdravil tudi častni gost, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

Na letošnjem kongresu je bil v ospredju svet v času covida-19 in po njem, izzivi in predvsem 
priložnosti, ki jih moramo skupaj izkoristiti, da bi okrepili odpornost podjetij na nove krize 
ter začrtali smer rasti in razvoja gospodarstva ter zagotavljanja družbene blaginje. Pri tem 
smo se osredotočili na tri glavne tematike: ljudi; nove poslovne modele ob boku s še hitrejšo 
digitalizacijo, novimi tehnologijami in trajnostnim voditeljstvom; ter na nove strateške dejavnosti 
in spremenjene pogoje delovanja. Glavni govorci so bili Martin Reeves, izvršni direktor in senior 
partner v družbi Boston Consulting Group ter predsednik BCG Henderson Institute, dr. Dušan 
Mramor, redni profesor na Ekonomski fakulteti UL in vodja Observatorija ZM, ki je predstavil 
akcijski načrt za višjo rast produktivnost, Ana Roš, glavna chefinja v Hiši Franko, Elisa Rönkä, vodja 
oddelka za razvoj digitalnega trga za Evropo, Siemens, Lorenzo Tavazzi, partner v The European 
House – Ambrosetti, dr. Adriana Rejc Buhovac, redna profesorica na Ekonomski fakulteti UL, Michel 
Deleuran, partner v Better Organizations, dr. Jure Leskovec, izredni profesor na Stanford University 
in vodilni znanstvenik v podjetju Pinterest in Ludger Ramme, predsednik CEC European Managers.

Na kongresu smo imeli tudi štiri okrogle mize, in sicer:

1. V pogovoru o akcijskem načrtu za višjo rast 
produktivnosti so sodelovali:

•  Zdravko Počivalšek, podpredsednik 
 vlade ter minister za gospodarski 
 razvoj in tehnologijo;

•  Boštjan Koritnik, minister za javno 
 upravo;

•  Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo;
•  Medeja Lončar, predsednica ZM in  

 direktorica Siemensa Slovenija ter  
 predsednica uprave Siemensa Hrvaška in

•  Melanie Seier Larsen, predsednica Sekcije  
 managerk pri ZM ter izvršna direktorica  
 in partnerica v družbi Boston Consulting  
 Group.

• Pogovor je povezovala dr. Polona  
Domadenik, redna profesorica na Ekonomski 
fakulteti UL.  
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2. O novi realnosti, ki jo prinaša covid-19, so se pogovarjali vodilni slovenski managerji:

•  Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja,
•  Marta Kelvišar, direktorica družbe Adria Dom;
•  dr. Iztok Seljak, direktor družbe Hidria Holding;
•  Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat Mg in 

 internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in
•  Valerija Špacapan Friš, generalna direktorica družbe DB Schenker.

• Pogovor je povezoval Igor E. Bergant.

3. V pogovoru z mladimi »Ko prihodnost spregovori o sedanjosti« so sodelovali:

•  Elizabeta Zalar, magistrska študentka ekonomije, aktualna CEO for one month;
 Gašper Logar, študent strojništva in vizionar na področju čebelarstva; 
•  Maja Lotrič, solastnica in predstavnica druge generacije družinskega podjetja;
•  Juš Lesjak, TikTok ustvarjalec, ki pomaga blagovne znamke bližati generaciji Z;
•  Nina Pejič, mlada raziskovalka, zmagovalka AmCham Top Potential 2020.

Pogovor je povezoval Žiga Vavpotič, član Upravnega odbora ZM, neizvršni direktor Outfit7 in 
soustanovitelj zavoda Ypsilon.

4. Gostje okrogle mize, pri kateri so managerji govorili o dobrih praksah vključevanja trajnostnega 
voditeljstva v družbeno zavest, so bili: 

•  Marko Lukić, direktor Lumarja;
•  Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union;
•  Robert Agnič, direktor Plastike Skaza;
•  Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana;
•  Marián Šefčovič, direktor Radenske. 

Pogovor je povezovala Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in izvršna direktorica Circular Change.

Na Managerskem kongresu smo podelili tudi priznanji  
Manager leta (prejemnik Enzo Smrekar) in Vključi.Vse  
(Ljubljanske mlekarne) (več v rubriki priznanja). 

V predprogramu letošnjega Managerskega kongresa je 
potekal že tretji Unconference, letos s podnaslovom 
Povezujemo v času distance. Udeleženci so se lahko 
udeležili šestih omizij, in sicer:

1. Strateška digitalizacija znotraj podjetij, gost: Adrian Ježina, 
CEO Telemach, moderatorka: Daniela Bervar Kotolenko, 
CorpoHub

2. HR prihodnosti in prihodnost dela, moderatorja: Primož 
Klemen in Jani Zupan, Profil,

3. Nove vodstvene kompetence in vodenje na daljavo, 
moderatorka: Danijela Brečko, Sofos,

4. Raznolikost timov v novi realnosti, moderatorka:  
Natalija Zupan, EOS

5. Spremembe kot posledica krize – kaj smo se naučili?, 
moderator: Enej Gradišek, CorpoHub,

6. Nazaj k samozadostnosti podjetij, gost: Luka Rutar, direktor 
prodaje pri Danfoss Trati, moderatorka: Ladeja Godina Košir, 
Circular change
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Observatorij 2021
2. december 2020, Ljubljana

Pogovorni dogodek Observatorij 2021 je bila ena od naših aktivnosti, ki je povezana s strokovnim 
organom ZM, Observatorijem, katerega glavno poslanstvo je vrednotenje gospodarskih gibanj 
in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu, krepitev zavedanja o soodvisnosti pri 
ustvarjanju družbenega napredka ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega 
razvoja in zagotavljanja blaginje. Letošnji Observatorij je povezal vsakoletni namen dogodka s 
konkretnimi ukrepi akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti.

Osrednji del dogodka je bil pogovor, na katerem so sodelovali predstavniki vlade, sindikatov, 
managerjev in stroke. Beseda je tekla o pomenu družbenega dogovora, ki je ključen predpogoj, da 
se o ukrepih iz dokumenta, kot je akcijski načrt, zares lahko pogovarjamo. Izhodišči za razpravo sta 
bili dve predstavitvi:

•  umestitev ukrepov iz akcijskega načrta v odnosu do aktualnih razmer s strani sokoordi 
 natorice priprave načrta prof. dr. Polone Domadenik ter 

•  makroekonomski pogled na aktualna gibanja in učinke ukrepov akcijskega načrta s  
 strani direktorice Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj mag. Marijane  
 Bednaš.

Na omizju Družbeni dogovor za večjo blaginjo so sodelovali:

•  Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo;
•  prof. dr. Dušan Mramor, vodja Observatorija,
•  Lidija Jerkič, predsednica ZSSS;
•  Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS;
•  dr. Ali Žerdin, novinar in sociolog, član Observatorija in
•  Tine Kračun, direktor ISR.

• Pogovor je vodila novinarka Radia Slovenija Maja Derčar.

Pogovor voditeljic: Kako naprej
7.  december 2020, splet

Prednovoletni Masters
10.  december 2020, splet

Med 7. in 11 decembrom je potekala skupščina sekcije managerk. Pogovor voditeljic: Kako 
naprej je predstavljal uvod v e-skupščino oziroma v e-volitve nove predsednice sekcije, 
ki so zaradi epidemije potekale prek spleta. Dve izjemni voditeljici, Melanie Seier Larsen, 
predsednica sekcije v iztekajočem se mandatu, in Sarah Jezernik, kandidatka za predsednico 
sekcije, sta v pogovoru s sekretarje sekcije Enejem Kirnom predstavili najpomembnejše 
aktivnosti preteklega mandata, bistvene poudarke programa za prihajajoči mandat in svoj 
pogled na vlogo sekcije v prihodnje. 

Prednovoletni masters je zaključni dogodek Sekcije mladih managerjev v tekočem letu, 
namenjen vsem članicam in članom ZM. Na dogodku smo predstavili tri izjemne mlade 
managerje, Žigo Hienga, Salus, Janeza Kranjca, Prva osebna zavarovalnica, in Blaža Strleta, 
BE-terna, finaliste za priznanje Mladi manager 2020. Pogovor sta vodila Tanja Subotić Levanič 
in Lovro Peterlin. 

(Več o dogodku v poglavju Sekcija mladih managerjev)
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MQ treningi

V letu 2020 je ZM nadaljevalo z izvajanjem MQ treningov, s 
katerimi spodbujamo in dopolnjujemo znanja udeležencev 
in delimo primere dobrih praks. V letu 2020 je ZM izvedlo 
dva, drugi je bil krizni, na katerem smo se spraševali:

• V kaj naj bo usmerjena pozornost vodstva v Covid-19 
časih?

• Kateri so novi poslovni modeli, ki hitro vznikajo?
• Kako voditi ljudi in ohranjati njihovo zaupanje,  

optimizem in zavzetost? 
• Kako podjetje oziroma ljudi ´narediti´ prilagodljive? 
• Katere poteze dajejo prave rezultate?

•  Enzo Smrekar, podpredsednik za  
 Delikatesne namaze, Donat Mg in  
 internacionalizacijo v Atlantic Grupi ter  
 glavni direktor Atlantic Droge Kolinske.  
 Osrednja tema: vloga vodenja,  
 marketinga, prodaje in razvoja ljudi 
 12. februar 2020, Ljubljana;

•  Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica  
 in partnerica v BCG, Aleksander  
 Zalaznik, generalni direktor Danfoss  
 Trate, in Lucija Sajevec, direktorica  
 AMZS in mlada managerka 2019.  
 Osrednja tema: vodenje sprememb in  
 krepitev odpornosti (resilience) podjetja  
 na možne nove krize v prihodnosti 
 16. april 2020, splet;

Kot komentator je sodeloval tudi Gorazd Lampič, 
direktor Elaphe.

Spoznavna srečanja
za nove člane

Spoznavna srečanja za nove člane so namenjena hitremu spoznavanju novih članov z ZM in 
med seboj.

V letu 2020 sta bila gosta spoznavnih srečanj, ki so namenjena izmenjavi izkušenj s  
področja vodenja:

•  Aleksander Zalaznik, tedanji predsednik ZM, 
 6. februar 2020, Ljubljana;

•  Tanja Subotić Levanič, predsednica Sekcije mladih managerjev pri Združenju Manager, 
 2. julij 2020, Ljubljana.
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Klubski dogodki Sekcije managerk Vključi.(V)se: 50 % + 50 % 
= 150 % so namenjeni pretežno managerkam. Ime dogodkov 
izhaja iz dejstva, da so uravnotežene ekipe ženskih in 
moških dokazano boljše, prinašajo boljše poslovne rezultate, 
politično stabilnost in socialne transformacije. Gre za nov 
format druženja, izobraževanja in povezovanja, katerega cilj 
je udeleženkam zagotoviti nova (mednarodna) znanja in 
jim omogočiti, da spoznajo zgodbe o uspehu ter ustvarijo 
možnosti za uspešno sklepanje poslov. Ker je omenjeno lažje 
doseči v ožjem krogu, je udeležba na dogodkih omejena na 
40 udeleženk. Omejeno število udeleženk in udeležencev 
omogoča povezovanje, pogovor in druženje v okolju ter z 
ljudmi, ki so novi, drugačni, zanimivi in, verjamemo, tudi 
navdihujoči.

Domači in tuji govorci ter govorke v svojih govorih podajajo 
globlje vsebine in strokovna znanja, odpirajo zanimive teme, 
ki so izjemen vir motivacije za prisotne, tako zasebno kot 
poklicno.

•  mag. Tatjana Bobnar, nekdanja generalna  
 direktorica slovenske policije in prva ženska na     
 tem mestu, 
 14. maj 2020, splet;

Pogovor je moderiral Boško Praštalo, član UO Sekcije mladih 
managerjev.

•  dr. Renata Salecl, filozofinja in publicistka  
 svetovnega formata, 
 27. avgust 2020, Antique Palace Hotel & Spa,  
 Ljubljana;

Pogovor je moderiral Andrej Drapal, filozof, ki je prek 
podjetništva postal praktični filozof.

Klubski dogodki
Vključi(V)se: 50 % + 50 % = 150 % MQ znanje

Drugi, jesenski val epidemije covida-19 je prinesel nove izzive, za ZM pa tudi novo obliko dogodkov. V e-klepetu z zanimivimi 
temami in izjemnimi strokovnjaki se je ZM odzivalo na aktualno dogajanje. S temi dogodki si je ZM želel uresničevati cilj krepitve 
MQ znanja.

Obvladovanje stresa in skrb za zdravje
3. november 2020, splet

Medtem ko v času omejitev in ob delu zaposlenih na daljavo managerji skušajo poskrbeti za kar se da normalno poslovanje 
podjetij, ne smejo pozabiti na zdravje in obvladovanje stresa, ki ga prinašajo negotove okoliščine in prihodnost. Managerji so 
bili obenem pred izzivom, kako poskrbeti za komunikacijo, motivacijo in zdravje zaposlenih tudi v obdobjih brez neposrednih 
socialnih stikov. V pogovoru z izvršno direktorico ZM Petro Juvančič so prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, specialistka nevrologije in 
klinična nevrofiziologinja, evropska strokovnjakinja za medicino spanja ter vodja ambulante in laboratorija za motnje spanja na 
Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana, dr. Klemen Podjed, poslovni trener, svetovalec, mentor in coach na Inštitutu 
za produktivnost ter Tamara Valenčič, strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in 
HRM-ja ter komuniciranja osvetlili:

• kako ključno je obvladati stres, enega najpogostejših dejavnikov ogrožanja zdravja, sploh v zdajšnjih kriznih in negotovih 
razmerah;

• managerji(-ke) so zdaj pod izjemnim pritiskom. Kaj storiti, da se to ne odraža pri delu in vodenju ljudi;
• velika težava managerjev(-k) je tudi nespečnost. Kako odpraviti te težave;
• kako poskrbeti za zdravje zaposlenih v obdobjih dela na daljavo in kako jim pomagati, da lažje in bolje premagajo izzive v 

negotovih časih.

Vodenje za inovativne rešitve z višjo dodano vrednostjo
18. november 2020, splet

Na dogodku so udeleženci izvedeli, kako lahko model DUMO kolo evolucije in rezultate raziskave uporabijo pri načrtovanju 
aktivnosti za dvig dodane vrednosti. Rezultati raziskave so namreč pokazali razvojne razkorake med posameznimi elementi 
opazovanja, zato bomo pozornost usmerili na usklajenost organizacijske kulture, organizacijskih struktur, odnosa do trga z 
načinom vodenja.
Gostje mag. Violeta Bulc, inovatorka in avtorica modela evolucije poslovnih sistemov, mag. Sonja Klopčič, razvijalka sodobnega 
voditeljstva v naprednih organizacijah, coachinja in mentorica, ter Jure Remškar, izvršni direktor za področje financ in 
operativnega poslovanja slovenskega družinskega podjetja Smart Com so predstavili:

• model evolucije poslovnih sistemov in kako ga uporabiti za dvig dodane vrednosti;
• rezultate raziskave, s katero ugotavljamo, v kateri fazi DUMO kolesa evolucije so slovenska podjetja;
• nasvete in priporočila za inovativne rešitve in posledično za dvig dodane vrednosti; 
• dobre prakse podjetja SmartCom.
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ZM je član Evropskega združenja CEC European Managers, ki združuje 13 nacionalnih delavskih 
organizacij, ki zastopajo interese managerjev. Delo CEC se primarno osredotoča na medsebojno 
povezovanje in izmenjavo dobrih praks med pridruženimi članskimi organizacijami. Med drugim 
je združenje CEC European Managers tudi socialni partner Evropske komisije (eden od šestih) na 
področju delavske zakonodaje, kar mu omogoča pogajanja neposredno z Evropsko komisijo glede 
delavske zakonodaje na ravni Skupnosti ter opozarjanje na skupne težave v zvezi z delavskimi 
vprašanji, izhajajoče iz več nacionalnih kontekstov, oziroma predlaganje novih, še ne naslovljenih 
tematik, povezanih z delavsko zakonodajo, ter posledično uvrstitev slednjih na agendo Evropske 
komisije. 

Združenje Manager je bilo 11. maja 2000 v Lizboni sprejeto za polnopravnega člana v Evropski 
konfederaciji vodilnih kadrov CEC. Smo prva izmed managerskih organizacij tranzicijskih držav, ki je 
bila sprejeta v CEC kot krovno organizacijo nacionalnih managerskih združenj članic EU.

V letu 2020 smo v okviru CEC aktivneje sodelovali pri:

• raziskavi CEC o aktivnosti organizacij članic v času epidemije covid-19;
• evropski raziskavi o sodobnem voditeljstvu, ki je potekala med majem in junijem;
• oblikovanju programa za projekt o trajnostnem voditeljstvu (sustainable leadership project – 

SLP).

Udeležili smo se tudi sedmih srečanj CEC, in sicer:

• dveh sestankov ožje delovne skupine za enakost spolov in raznolikost, 6. februarja v Ljubljani in 
30. aprila preko spleta;

• zasedanja CEC, 16. oktobra preko spleta;
• sestankov organizacijskega odbora za SLP, 17. januarja v Bruslju ter 19. maja, 22. oktobra in 19. 

novembra preko spleta.

Mednarodno sodelovanje
CEC - European Managers
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Združenje Manager s svojimi priznanj izpostavlja posameznike in podjetja, ki 
dosegajo vrhunske rezultate in poosebljajo primere dobre prakse. Tako se širi 
nabor vzornikov in znanja. V letu 2020 je priznanje prejelo pet izjemnih  
posameznic in posameznikov, eno podjetje in trije štipendisti.
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Manager leta 2020

Enzo Smrekar, podpredsednik za Delikatesne namaze, Donat Mg 
in internacionalizacijo v Atlantic Grupi ter glavni direktor Atlantic 
Droge Kolinske

Priznanje je prejel 24. septembra 2020 na Managerskem kongresu.

Člani izborne komisije: Andrej Božič (predsednik), Medeja Lončar, Aleša Mižigoj, Tjaša 
Kolenc Filipčič, Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Petra Juvančič in Aleksander 
Zalaznik.

Mlada managerka 2019

Lucija Sajevec, direktorica AMZS

Priznanje je prejela 30. januarja 2020 na Januarskem srečanju.

Člani izborne komisije: Saša Mrak, Anuška Cerovšek Beltram, Lovro Peterlin, Mitja Kolbe, 
Tanja Skaza, dr. Polona Domadenik, Gregor Rebolj, Igor Verstovšek in Diana Jecič.
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Jože Mermal

Priznanje je prejel 30. januarja 2020 na Januarskem srečanju.

Člani izborne komisije: Andrej Božič (predsednik), Aleša Mižigoj, Tjaša Kolenc Filipčič, 
Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Saša Mrak, Aleksander Zalaznik.

Priznanje za življenjsko delo
na področju managementa

Vljuči.Vse 2020

Ljubljanske mlekarne, d. d.

Priznanje je podjetje prejelo 24. septembra 2020 na Managerskem kongresu.

Člani izborne komisije: Melanie Seier Larsen (predsednica), Medeja Lončar, Matjaž 
Merkan, Matic Vošnjak, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Natalie C. Postružnik in Enej Kirn.
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ARTEMIDA 2019

dr. Martina Perharič, direktorica Medis

Melanie Seier Larsen, partnerica in izvršna direktorica v Boston 
Consulting Group

Priznanje sta prejeli 30. januarja 2020 na Januarskem srečanju.

Člani izborne komisije: Melanie Seier Larsen (predsednica komisije), Pia Barborič  
Jurjaševič, Jana Benčina Henigman, Matic Vošnjak, Enej Kirn, Saša Mrak in Natalija Zupan

Prejemniki subvencij iz
Sklada za talente 2020

Katarina Primožič Ramoveš, NIL

Iztok Pavlin, Business Solutions in

Sanja Savič, PwC svetovanje.

Vsi so svoje znanje utrjevali na Harvard Business School, na programu Sustainable 
Business Strategy.

Člani izborne komisije: Klemen Medved, Maja Fesel Kamenik, Metoda Debeljak in Diana 
Jecič.
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Sodelovanje pri izboru drugih priznanj
Združenje Manager je pomemben partner pri izborih za 
priznanja gospodarstvenikom in podjetjem. Namen  
sodelovanja je podpora izborom, ki ustvarjajo pozitivne 
vzornike in izpostavljajo dobre prakse. 

V letu 2020 je
Združenje Manager

sodelovalo pri izborih:

Zlata nit

Slovenska
nagrada za 
družbeno

odgovornost 
HORUS

• Tri strateške teme ZM
   v letu 2020
ZM se je v letu 2020 z novim vodstvom osredotočilo na tri 
ključne strokovne teme, ki jim je namenjena  
osrednja pozornost: povezovanje in združevanje,  
sodobno voditeljstvo ter družbeni napredek in blaginja.

Povezovanje in združevanje:
s povezovanjem in združevanjem želimo omogočiti mreženje 
med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjala nov posel, 
povečala prenos dobrih praks in članom pomagala reševati 
izzive, s katerimi se soočajo. 
Povezovanje prežema praktično vse aktivnosti in način dela 
ZM  z namenom dodatnega podpiranja sodelovanja med 
podjetji, med podjetji in vlado ter tudi med gospodarskimi 
organizacijami.

Ključni cilji, ki smo jih zasledovali:

• Večja odprtost za več združevanja z novimi načini 
povezovanja;

• Aktivno sooblikovanje podpornega okolja za 
konkurenčno gospodarstvo in razvoj človeškega 
kapitala;

• Širjenje mednarodnega povezovanja.

Sodobno voditeljstvo:
v okviru sodobnega voditeljstva smo se posvečali izzivom,  
produktivnosti, industrije 4.0. in človeškega kapitala.

Pri tem je ključno, da se izboljša podporno okolje v Sloveniji, 
pridobiva ključno znanje in združuje v skupne sinergije. 
Vloga managementa je, da ustvarja takšna delovna mesta, 
ki bodo ustvarjala dodano vrednost. Prav zato smo se v 
ZM v letu 2020 osredotočili na razvoj človeškega kapitala. 
Upravljanje človeškega kapitala pa ne pomeni le upravljanje 
in razvoj talentov, pomeni predikcijo prihodnosti, razvoj 
delovnih mest, novih kompetenc naših zaposlenih kot tudi 
kompetenc managementa.

Za uresničevanje teme je bila leta 2018 ustanovljena tudi 
Delovna skupina za sodobno voditeljstvo.

Ključni cilji, ki smo jih zasledovali:

• Vzpostavitev kriterijev odličnosti managementa;
• Širjenje najboljših praks slovenskega managementa;
• Krepitev veščin za razvoj človeškega kapitala.

Družbeni napredek in blaginja:
v okviru družbenega napredka in blaginje smo želeli krepiti 
zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti, spodbujati ne 
le znanje o vodenju, ampak tudi znanje o makrookolju in 
družbi.

S projektom Observatorij  ter z okrepljenimi aktivnostmi na 
področju etike smo želeli prispevati k boljši družbi. Prav tako 
smo želeli okrepiti prisotnost ZM na področju  
načrtovanja gospodarskih aktivnosti v slovenskem  
prostoru, saj je več ministrstev združenje prepoznalo kot 
pomembnega sogovornika pri gospodarskih temah in  
načrtovanju gospodarskih aktivnosti. 

Ključni cilji, ki smo jih zasledovali:

• sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in vključenost v Svet za konkurenčno in 
poslovno stabilno okolje

• sodelovanje z Ministrstvom za finance in Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (na 
področjih davkov, trga dela, razvojne kapice,  
uravnoteženosti spolov na vodstvenih pozicijah)

• projekt Observatorij in ideje prosvetljenega  
managementa, dialoga in razumevanja ekonomske 
politike ter izzivov družbe (demografske projekcije, 
gospodarska gibanja, vladavina prava)

• omika in etika.



Pomemben del poslanstva ZM kot gospodarske civilne družbe je prispevati 
k razvoju managementa z oblikovanjem poklicnih standardov, ki podpirajo 
prenos in razširitev sodobnega managerskega znanja. Preko argumentov,  
usmerjenih v oblikovanje konkurenčnega gospodarskega okolja, želi ZM 
konstruktivno vplivati na učinkovito, konkurenčno in pravično zakonodajo in 
druga pravila, ki slovenskemu gospodarstvu omogočajo kakovosten razvoj. 
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V letu 2020 smo na področju oblikovanja poklicnih 
standardov in vzpostavljanja konkurenčnega okolja najbolj 
intenzivno delovali preko:

•  mentorskih programov;
•  delovne skupine za sodobno voditeljstvo;
•  delovna skupina CEC za enakost spolov in spolno 

 raznolikost
•  sodelovanja v Strokovnem svetu MGRT;
•  Akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti 

 slovenskega gospodarstva;
•  knjižne police;
•  aktivnosti, povezanih z epidemijo covid-19;
•  razvoja trajnostnega voditeljstva;
•  pričetkom delovanja delovne skupine za varstvo  

 položaja in ugleda managerjev

• MENTORSKA PROGRAMA
Znotraj ZM smo v letu 2020 izvajali dva mentorska programa:

•  Mentorska mreža Sekcije managerk
Program je namenjenim managerkam, ki si želijo  
pridobiti dodatna znanja in nasvete izkušenejših  
managerk. V oktobru 2019 se je začela 5. generacija 
Mentorske mreže, ki smo jo zaključili junija 2020 in v 
kateri smo vzpostavili 22 mentorskih parov. Oktobra 2020 
smo začeli s 6. generacijo Mentorske mreže, v kateri smo 
vzpostavili rekordnih 26 mentorskih parov. 

Članice projektne skupine za mentorsko mrežo  
Sekcije managerk so Ani Klemenčič, Mojca Kert in  
Anuška Cerovšek Beltram.

•  Skupinsko mentorstvo
Skupinsko mentorstvo omogoča prenos mentorjevih 
specifičnih znanj z določenega strokovnega področja na več 
mentorirancev hkrati. Edinstvenost te oblike mentorstva se 
kaže v tem, da se prek delitve izkušenj primarno osredotoča 
na razvoj posameznega strokovnega področja in sekundarno 
na razvoj posameznika.

Ključne prednosti skupinskega mentorstva so prenos 
specifičnih znanj in vsebin, izmenjava raznolikih mnenj in 
stališč znotraj mentorske skupine, preplet vrstniškega in 
»običajnega« mentorstva, večja izpostavljenost in možnost 
posrednega poslovnega mreženja ter vsebinska podpora tako 
s strani mentorja kot somentorirancev.

Člani delovne skupine za skupinsko mentorstvo Združenja 
Manager so bili Boško Praštalo (Sekcija mladih managerjev), 
Sonja Klopčič (Sekcija managerk) in Wolfgang Zeike 
(Mednarodna sekcija).

Januarja 2020 smo zagnali že četrto generacijo skupinskega 
mentorstva. Vanjo je bilo vključenih skupno 28 oseb, 
razdeljenih v štiri tematske skupine: sodobno voditeljstvo 
(mentorica: Lucija Sajevec, AMZS), prehod v inteligentna 
podjetja (mentor: Gregor Potočar, SAP), umetna inteligenca 
(mentor: Aleš Pestotnik, Microsoft Slovenija) in podjetja na 
prelomu rasti (mentor: Luka Podlogar, Generali Investments). 
Četrta generacija je bila zaključena septembra 2020, 
konec leta pa smo z delovno skupino določili novo temo 
skupinskega mentorstva, trajnostno voditeljstvo. Sestavili 
bomo več skupin z enim mentorjem in do sedmimi udeleženci 
v vsaki. Izvajanje nove generacije skupinskega mentorstva se 
bo začelo februarju 2021. 

• DELOVNA SKUPINA ZA
   SODOBNO VODITELJSTVO
Sodobno voditeljstvo predstavlja enega od treh strateških 
ciljev programa Združenja Manager. Sledeč poslanstvu 
združenja »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim 
managementom do skupnega napredka« ter s ciljem 
dinamičnega razvoja managementa kot stroke in krepitve 
ugleda managerskega poklica smo v aprilu 2018 oblikovali 
delovno skupino za sodobno voditeljstvo.

Cilj novoustanovljene delovne skupine je odličnost 
managementa. Konkretneje pa med cilje spadajo: širjenje 
dobrih praks slovenskega managementa in zgledov sodobnega 
voditeljstva, promocija in uporaba metrik sodobnega 
voditeljstva v praksi podjetij ter spodbujanje uporabnostno 
naravnanega učenja in mentorskega prenosa znanj.

Člani delovne skupine so: Andrej Božič, Larisa Grizilo, mag. 
Sonja Klopčič, mag. Marjana Krajnc, mag. Edita Krajnović, Miha 
Lavtar, dr. Nenad Savič, Vesna Sodnik in Tone Stanovnik.

Delovna skupina je v letu 2020 vsebinsko nadaljevala 
sodelovanje z Združenjem svetov delavcev z izmenjavo 
prispevkov v njihovi reviji Ekonomska demokracija in MQ reviji 
ter z izmenjavo vsebin na naših in njihovih spletnih straneh.

• DELOVNA SKUPINA CEC ZA  
  ENAKOST SPOLOV IN
  SPOLNO RAZNOLIKOST

• DELOVANJE V STROKOVNEM 
SVETU ZA KONKURENČNO IN 
STABILNO POSLOVNO OKOLJE 
MGRT

V zadnjem desetletju združenje CEC European Managers 
prepoznava vedno večjo potrebo po internih strokovnjakih za 
področje enakosti spolov in raznolikosti pri zaposlovanju in 
na delovnem mestu. Učinki dotičnih tem so namreč zmeraj 
bolj vrednoteni kot pozitivni za gospodarstvo, zaradi česar je 
njihovo naslavljanje postalo nujno. Kot poglavitni cilj delovne 
skupine so opredelili neposredno podporo in strokovno 
pomoč pri vseh aktivnostih, kakorkoli vezanih na enakost 
spolov in raznolikost ter s tem strokovno opolnomočenje in 
pozicioniranje združenja CEC European Managers.

S tem namenom tudi ustanavljajo delovno skupino za 
področje enakosti spolov in raznolikosti, v kateri je sedem 
predstavnikov nacionalnih organizacij (Francije – Eric 
Freyburger, Italije – Silvia Pugi, Nemčije – Wencke Jasper, 
Slovenije – Kaja Primorac, Srbije – Tijana Koprivica, Španije 
– Maria Jose Fraile Monte, Švedske – Ebba Ohlund) in 
koordinatorja iz njihovih vrst (Matteo Matarazzo, Belgija). 
V letu 2020 se je delovna skupina sestala dvakrat. Prvo 
srečanje je potekalo 6. februarja v Ljubljani. Na njem so bile, 
poleg trendov na področju enakosti spolov v sodelujočih 
državah, predstavljene predvsem usmeritve nove Evropske 

Strokovni svet vključuje šest institucionalnih članic – poleg 
Združenja Manager še GZS, TZS, SBC in ZDS ter predstavnike 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen 
strokovnega sveta je, da člani skupaj najdejo ukrepe, ki 
bodo usmerjeni v ustvarjanje učinkovitega poslovnega okolja 
za rast in razvoj slovenskih podjetij. S svojimi predlogi in 
skupnim dialogom želi svet na odkrit in konstruktiven način 
ustvariti rešitve za doprinos k slovenskemu gospodarstvu 
in za dobrobit državljanov. V letu 2020 se je strokovni svet 
sestal štirikrat, in sicer 9. marca, 6. in 11. novembra ter 2. 
decembra.

komisije (EK). Delovna skupina je sprejela sklep, da bo aktivno 
pristopila k sooblikovanju nove evropske Strategije za enakost 
spolov, pri čemer se bo zavzemala predvsem za bolj razvejano 
spremljanje statističnih podatkov, ki so temelj za snovanje 
vsakršnih nadaljnjih ukrepov za spodbude na tem področju. 
Ker je EK kot svojo ključno prioriteto v okviru zasledovanja 
enakosti spolov označila transparentnost plač, je na srečanju 
delovne skupine potekala poglobljena razprava o načinu za 
dejansko implementacijo tovrstnega načela, ki hkrati ne bi 
hromil oziroma kakorkoli deloval na škodo gospodarstva. Del 
srečanje je bil namenjen tudi razmisleku glede dela in fokusa 
same delovne skupine v letu 2020. Dogovorjeno je bilo, da se 
bo skupina osredotočila na zbiranje primerov dobrih praks 
s področja enakosti spolov v podjetjih in s tem prispevala 
k posodobitvi baze slednjih, ki že obstaja v okviru iniciative 
socialnih partnerjev EK, imenovane »A tool kit for gender 
equality in practice«. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo 
skupina oblikovala smernice o vlogi moških pri spodbujanju 
uveljavljanja načela enakosti spolov v gospodarstvu oziroma 
na delovnem mestu. 
 
Drugo srečanje delovne skupine je 30. aprila potekalo preko 
spleta. Namenjeno je bilo predvsem razpravi o deležniškem 
posvetu EK na temo plačne transparentnosti. Naslednje 
srečanje delovne skupine bo predvidoma potekalo v januarju 
2021. 
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• AKCIJSKI NAČRT ZA VIŠJO RAST 
PRODUKTIVNOSTI SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA 

• KNJIŽNA POLICA 

• AKTIVNOSTI, POVEZANE Z 
EPIDEMIJO COVID-19

• RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
VODITELJSTVA

Raziskovalna skupina pod okriljem Observatorija ZM, 
ki ga vodi prof. dr. Dušan Mramor, drugi člani pa so še 
predsednica ZM Medeja Lončar, izvršna direktorica ZM Petra 
Juvančič, prof. dr. Vera Trstenjak, dr. Ali Žerdin, mag. Veljko 
Bole, gostujoči avtor prof dr. Jože Sambt IN vodja javnih 
zadev pri ZM Rok Hodej je v sodelovanju z Ekonomsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani in Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pripravila akcijski načrt za višjo rast 
produktivnosti, ki predstavlja nabor ukrepov na različnih 
področjih države in družbe, katerih glavni cilj je večja blaginja 
oziroma nadaljnje izboljševanje življenjskega standarda 
v Sloveniji. Akcijski načrt smo javnosti predstavili na 
Managerskem kongresu 2020.

Akcijski načrt je namenjen predvsem temu, da se kot družba 
pogovorimo in dogovorimo, kako in s kakšnimi ukrepi 
zagotoviti uspešno in razvito državo s stabilnim političnim in 
pravnim sistemom, dobro infrastrukturo, finančno vzdržnim 
in dostopnim zdravstvom, solidnimi pokojninami, dobro 
raziskovalno in izobraževalno sfero.

V nadaljnji razpravi in pri pripravi korakov za uresničevanje 
načrta bo ključno sodelovanje ključnih deležnikov v državi, 
saj je pomembno, da pri takšnih odločitvah dosežemo 
družbeni dogovor, kaj je tisto, kar je dolgoročno dobro za 
državo in za ljudi, ki v njej živimo. V Združenju Manager 
bomo tudi nadalje spodbujali dialog in vključevanje različnih 
pogledov na predloge ukrepov, pri čemer pa je bistveno, da 
se vendarle čimprej dogovorimo.

Izvedli smo naslednje (promocijske) aktivnosti povezane z 
Akcijskim načrtom:

• predstavitev na novinarski konferenci ob Managerskem 
kongresu.

• preko 200 objav v medijih, štiri kolumne Gostujoče pero 
direktorice ZM v časniku Delo.

• prisotnost na pomembnih dogodkih: 
 • 22. 9. – Studio ob 17-ih na Radiu Slovenia, gost: 

Andrej Božič
 • 29. 10. – Nacionalni posvet o inovacijskem 

ekosistemu. 
 • 11. 11. – Nacionalni dialog o produktivnosti UMAR. 
 • 19. 11. – Konferenca Go Digital. 
 • 24. 11. – NT konferenca: osrednji panel. 
 • 2. 12. – Observatorij 2021. 

Na podlagi Akcijskega načrta smo povezali različne 
Gospodarske organizacije v Gospodarski krog in pripravljamo 
skupne točke gospodarstva za komunikacijo v javnosti.

Ker je med članicami in člani ZM vse več avtorjev knjig smo 
pripravili zavihek na spletni strani ZM – knjižno polico, so 
predstavljena avtorska dela naših članov.

•  Vzpostavitev spletne strani koronavirus: ukrepi in  
 dobre prakse članov ZM

Epidemija koronavirusa močno vpliva na celotno družbo in 
seveda tudi na gospodarstvo. Posledice bodo dolgoročnejše. 
Krizne razmere pa so tudi priložnost, da solidarno stopimo 
skupaj in pomagamo drug drugemu po svojih najboljših 
močeh. Že ob prvem valu smo pokazali naše sposobnosti 
optimizacije in fleksibilizacije dela glede na okoliščine in naše 
člane povabili, da nam posredujejo informacije o (brezplačni) 
pomoči, ki jo lahko ponudijo drugim, o njihovih izkušnjah, ki 
bi lahko pomagale drugim, in o dobrih praksah prilagajanja, 
ki so jih želeli deliti z drugimi managerkami in managerji. Po 
prejemu vseh informacij smo nato vzpostavili spletno stran, 
kjer lahko člani na enem mestu dobijo koristne informacije in 
pomoč z različnih področij (pravo, krizno komuniciranje, krizni 
management, likvidnost, davki …) za uspešnejše soočanje s 
krizo. 

•  Spletna seminarja

Za namene lažjega soočanja s krizo povezano z epidemijo 
koronavirusa smo organizirali dva za člane brezplačna 
webinarja, in sicer Likvidnost v času #covid19 in krizni 
MQ trening o vodenju sprememb in krepitvi odpornosti 
(resilience) podjetja na možne nove krize v prihodnosti.

(Več o obeh spletni seminarjih pod rubriko dogodki)

•  Vladna delovna skupina

ZM je bilo preko predsednice Medeje Lončar del vladne 
delovne skupine za pripravo ukrepov drugega svežnja 
protikorona ukrepov. V ta namen je ZM pripravilo tudi svoje 
predloge ukrepov, ki jih je posredovalo Vladi RS.

V ZM smo trajnostno vodenje postavili kot svoje vodilo v 
programskem obdobju 2020–2023. Trajnostno voditeljstvo ne 
vključuje le okoljskega vidika, ampak je mnogo širši pojem in 
naslavlja več izzivov:   

•  dr užbene, kot so ‘upskilling’ (razvoj novih tehnologij,  
 potreba po novem sistemu izobraževanja, razvoju  
 talentov in novih kompetencah), raznolikost, etika in  
 integriteta, prenos najboljših praks vodenja;

•  ekonomske, kot so višja rast produktivnosti,  
 digitalizacija, internacionalizacija in povezovanje  
 (gospodarstva z javnim sektorjem, raziskovalno sfero  
 itd.);

•  okoljske in
•  osebne, kot so razvoj novih veščin vodenja,  

 vseživljenjsko učenje, prihodnost dela managerjev in  
 razvoj novih, prednostih kompetenc, ki bodo potrebne za  
 delo managerjev v prihodnje.

Z aktivnostmi bomo partner in sogovornik državi ter drugim 
zainteresiranim institucijam s pobudami, sporočili in objavami. 

•  Vzpostavitev spletne strani o trajnostnem  
 voditeljstvu

V juliju 2020 je ZM na svoji spletni strani vzpostavilo 
podstran oziroma stičišče posvečeno vsebinam o trajnostnem 
voditeljstvu. Na njej so objavljeni cilji trajnostnega razvoja, 
dobre prakse članov ZM s tega področja (tudi v obliki 
promocijskih videov), kampanje, sodelovanja in odzivi, 
različna gradiva, smernice za trajnostno, nefinančno 
poročanje, različni članki in raziskave.  

•  Trajnostno voditeljstvo v e-novicah in MQ reviji

Uvedli smo posebni rubriki v e-novicah in MQ reviji, kjer 
objavljamo primere dobrih praks s področja trajnosti in 
trajnostne transformacije.

•  Deset načel raznolikosti

Načela raznolikosti, ki so nastala v okviru ZM, so namenjena 
razumevanju, vzpostavljanju pristopa, uporabi v praksi ter 
spremljanju napredka na področju uveljavljanja raznolikosti. 
Model, ki izhaja iz desetih načel uveljavljanja raznolikosti, 
spodbuja napredek, saj raznolika podjetja bolje inovirajo in 
razumejo svoje kupce. Z izpolnitvijo kratkega vprašalnika 
boste dobili rezultate vaše samoocene ter rezultate vašega 
podjetja v primerjavi z drugimi podjetji podobne velikosti.

Načela in vprašalnik za merjenje napredka je pripravila 
delovna skupina za raznolikost in vključevanje: Lucija Živa 
Sajevec, Petra Wagner in Peter Mlakar, testiranje pa je za 
članice in člane ZM brezplačno.

•  Gospodarski krog

Organizacije, ki se povezujemo v Gospodarskem krogu 
(ZM, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih 
podjetnikov, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, 
Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham 
Slovenija), smo Vladi Republike Slovenije že meseca marca 
ponudile vse znanje, ki ga premoremo slovenski managerji 
in managerke, podjetnice in podjetniki ter strokovnjaki in 
strokovnjakinje s področja ekonomije in poslovanja kot pomoč 
za reševanje slovenskega gospodarstva v času trenutne krize. 

Na predsednika vlade Janeza Janšo ter ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška smo naslovili pobudo 
za reševanje slovenskega gospodarstva. V njej smo poudarili, 
da slovensko gospodarstvo podpira vse napore za zajezitev 
širjenja bolezni covid-19, hkrati pa izrazili svoje prepričanje, 
da se je treba poleg zagotavljanja zdravstvene oskrbe s to 
krizno situacijo soočati s pogledom, usmerjenim v prihodnost. 
Trenutna dejanja bodo namreč pomembno vplivala na to, 
kako hitro se bomo po končanih izrednih razmerah kot družba 
zopet postavili na noge.

Opozorili smo na alarmantne razmere v gospodarstvu. Pozvali 
smo k sprejemu ukrepov za ohranjanje slovenskih podjetij pri 
življenju, saj bo sicer Slovenija ostala v globoki in dolgotrajni 
gospodarski in socialni krizi. Prav tako smo opozorili, da je 
treba podpreti tudi tista podjetja, ki ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov za zaposlene v teh časih poslujejo. 
Predlagali smo stalen dialog, s katerim bodo pripomogli k 
oblikovanju nujnih ukrepov kakor tudi pomembnih strateških 
odločitev, povezanih z gospodarstvom in socialno blaginjo 
državljank in državljanov.

•  Iniciativa Skupaj solidarni

Organizacije Gospodarskega kroga smo sodelovale pri iniciativi 
Skupaj solidarni, v okviru katere smo s pomočjo naših članov 
zbirale računalniško opremo za šoloobvezne otroke za potrebe 
šolanja na daljavo. Podjetje AMZS pa je v okviru omenjene 
akcije zagotavljalo brezplačen prevoz na delo in z dela 
zdravstvenim delavcem. 
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•  Trajnostni kriteriji pri izboru managerja leta  
 2020

Ker se zavedamo, da ima gospodarstvo nepogrešljivo vlogo 
pri uvajanju trajnostnih sprememb, smo med kriterije za 
letošnji izbor Managerja leta in Mladega managerja leta 
vpeljali kriterije trajnostnega poslovanja. S temi kriteriji 
dodatno zasledujemo poslanstvo ZM po spodbujanju 
doseganja večje produktivnosti in dodane vrednosti na 
odgovoren in trajnosten način – prijazen do ljudi, okolja in 
prihodnjih generacij.

•  Agenda 2030

ZM je bilo kot deležnik povabljeno k sodelovanju pri 
pripravi drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda 
doseganja ciljev trajnostnega razvoja Slovenije, t.i. Agende 
2030. Sodelovala je Sekcija mladih managerjev, ki je v 
maju pripravila predloge po posameznih sklopih, ki so bili 
posredovani Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko.

Posebej so se osredotočili na zdravo življenje in dobro 
počutje (cilj 3), kakovostno izobraževanje (cilj 4), enakost 
spolov (cilj 5), trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko 
rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo 
za vse (cilj 8), vzdržljivost infrastrukture, spodbujanje 
vključujoče in trajnostne industrializacije ter pospeševanja 
inovacij (cilj 9) ter spodbujanje miroljubne in vključujoče 
družbe za trajnostni razvoj, dostop do pravnega varstva ter 
učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh 
(cilj 16). Pozvali so tudi državo, da se pri priporočilih za 
ravnanje v prihodnje opre tudi na Kažipot prehoda v krožno 
gospodarstvo, ki ga je sokreiral širok krog deležnikov.

ZM se je v juliju skupaj s Centrom energetskih rešitev (CER) 
odzvalo na predstavitev doseganja zastavljenih ciljev Agende 
za trajnostni razvoj do 2030, ki jih je Slovenija predstavila 
na zasedanju visokega političnega vrha za trajnostni razvoj 
pod okriljem Organizacije združenih narodov. Po mnenju ZM 
morajo biti ambiciozno zastavljeni cilji konkretno podprti 
z zadostnimi proračunskimi sredstvi, resursi in drugimi 
spodbudami, ki bodo omogočili bolj učinkovito transformacijo 
v zeleno, nizkoogljično in krožno družbo. Ob tem je nujno, da 
se dialog med deležniki še naprej krepi. Še posebej, ko bodo 
nastajali konkretni ukrepi na področjih zelene regulative, 
javnih naročil, zelenih delovnih mest, politike upravljanja 
z naravo in zemljišči, zelenih financ in davkov. Želimo si, 
da bo prevladala kultura vključevanja, transparentnosti in 
sodelovanja.

•  #zelenookrevanje

ZM se je pridružilo nacionalnemu zavezništvu za zeleno, 
pametno in tehnološko napredno Slovenijo. Pobudnik 
iniciative je CER. Za spopad z ekonomskimi učinki pandemije 
covid-19 je namreč potreben načrt za oživitev gospodarstva, 
ki bo moral biti oblikovan tako, da bo hkrati reševal tudi 
globalni izziv podnebnih sprememb. Temeljiti mora na zelenih 
in krožnih načelih ter na digitalizaciji, spodbujanju trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovna mesta 
z dodano vrednostjo, in preusmeritvi finančnih tokov iz 
visokoogljičnih investicij v zelene naložbe. ZM je sodelovalo 
pri oblikovanju konkretnih priporočil in predlogov za zeleno 
okrevanje, ki so bili posredovana Vladi. 

•  Sustainable leaders

Evropsko združenje managerjev CEC je julija 2020 objavilo 
poročilo o stanju trajnostnega voditeljstva v Evropi. Poročilo 
je nastalo po izvedeni evropski raziskavi o trajnostnem 
voditeljstvu.

(več v rubriki evropska raziskava o trajnostnem voditeljstvu in 
sustainable leadership project)
 

• DELOVNA SKUPINA ZA 
VARSTVO POLOŽAJA IN UGLEDA 
MANAGERJEV

• SODELOVANJE Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

Pravni položaj managerjev in managerk je v slovenski 
zakonodaji dokaj skopo opredeljen. Managerji so trenutno 
urejeno predvsem z vsebino pogodbe o poslovodenju, ki se 
razlikuje od družbe do družbe in praviloma vsebujejo možnost 
predčasne prekinitve skladno z zakonodajo, kar pomeni 
možnost krivdne ali nekrivdne razrešitve.

V drugem primeru managerjem praviloma pripada določena 
odpravnina in morda še možnost nadaljevanja dela v 
družbi na delovnem mestu, ki ustreza njihovi izobrazbi in 
kompetencam, v prvem primeru teh odmen ni. V primeru 
krivdne razrešitve se praviloma pojavi še vprašanje morebitne 
odškodninske in kazenske odgovornosti, kar se uveljavlja 
v sodnih postopkih. Tudi v kolikor ne ena, ne druga 
odgovornost nista dokazani je škoda ugledu in položaju 
prizadetih managerjev že storjena.

Prav tako ni zagotovila da, ko se pogodba izteče skladno 
pogodbenemu roku, bodo  družba/lastniki manager(ju/
ki) ponudili sklenitev nove ne glede na njegovo uspešno 
izvajanje svojega poslanstva. To je še posebej prisotno v 
javnih družbah, ni pa redkost niti v zasebnih, še posebej 
ob lastniških spremembah. Tak pravni in vsebinski položaj 
pomeni, da managerji delujejo v območju visoke negotovosti 
glede njihove prihodnosti.

V primeru nesklenitve nove pogodbe in še bolj v primeru 
predčasne prekinitve so managerji izpostavljeni položaju, 
ko je iskanje novih primernih zaposlitev obremenjeno z 
določenimi pomisleki glede na način končanja njihovega 
predhodnega mandata – zmanjšana možnost ponovne 
zaposlitve na podobno odgovornem delovnem mestu. Ta 
problem se še zaostruje s starostjo managerjev, saj tudi večje 
družbe za starejše praviloma nimajo izoblikovane ustrezne 
karierne politike, ki bi jim omogočila, da bi svoje znanje in 
pridobljene izkušnje še naprej tvorno in uspešno delili z 
mlajšimi. 

Managerji trenutno nimajo primerne stanovsko urejene 
strokovne in pravne podpore, razen individualne odvetniške 
pomoči. Nesklenitev nove pogodbe, še bolj pa predčasna 
prekinitev, pogosto izzovejo tudi negativne medijske 
odzive, kar dodatno zaostri problem, zato ni izziv samo v 
zagotavljanju ustrezne pravne zaščite in podpore, temveč 
tudi v zagotavljanju ustrezne moralne, komunikacijske in 
kolegialne podpore, ko je to potrebno in primerno. Tak položaj 
tudi negativno vpliva na zanimanje mladih za ta poklic, kar 
potrjujejo številne raziskave.

Zgornji razlogi so UO ZM vodili, da je na svoji decembrski 
seji ustanovil delovno skupino za varstvo položaja in ugleda 
managerjev, ki jo vodi Vojmir Urlep. Člani delovne skupine 
so še Sarah Jezernik, Andrej Božič, Franjo Bobinac in Boštjan 
Zaviršek Škufca, v njej pa sodelujeta tudi predsednica ZM 
Medeja Lončar in izvršna direktorica Petra Juvančič.

S podporo dogodkom, katerih nosilci so druge organizacije, 
želimo v prvi vrsti spodbujati napredek managerske stroke, 
hkrati pa omogočati članom brezplačno ali cenejšo udeležbo 
na predavanjih o managementu in zagotavljati oporo tudi 
drugim organizacijam, ki spodbujajo napredek in razvoj 
managerske stroke. 

V letu 2020 smo sodelovali oziroma podprli:

• EVRA – Certifikat Work & Life Balance, podpora projektu, 
januar 2020;

• WEF Slovenia – Women economic forum 2020, 
pokroviteljstvo konference, udeležba Medeje Lončar, 
Melanie Seier Larsen in Saše Mrak Hendrickson na 
okroglih mizah, februar 2020;

• RIKO – dogodek Vizionarja v besedah in dejanjih (pogovor 
z Jožetom Mermalom in Tomažem Berločnikom), 
soorganizacija dogodka, februar 2020;

Cilja delovne skupine sta predvsem dva:

• vzpostavitev sistemsko organiziranega modela strokovne 
podpore managerjem v okviru ZM, ki bo zajemal 
strokovno svetovanje, pravno pomoč in pomoč pri 
primernem komuniciranju s ciljem vsestranske zaščite 
poslanstva in poklica ter posameznika;

• priprava smernic možnega kariernega razvoja starejših 
managerjev ob zaključku njihove managerske poti.

• CORPOHUB – dogodek Vodenje ekip na daljavo, 
soorganizacija, marec 2020;

• BSCC in COMPETO – Flex work, okrogla miza, partnerstvo, 
marec 2020;

• Digital Innovation Hub Slovenia - Uporabna umetna 
inteligenca kot pospešek za slov. gospodarstvo, spletni 
seminar, partner, maj 2020;

• Slovensko coaching združenje in European Mentoring 
and Coaching Council – EMCC online kongres Coachev 
in mentorjev, interaktivno omizje na temo Dobre prakse 
mentorstva, udeležba Petre Juvančič na omizju, junij 
2020;

Podporniki trajnostnega voditeljstva
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• Doba fakulteta -  30. obletnica, podelitev jubilejnega 
priznanja ZM s strani Petre Juvančič, juniji 2020;

• Iskratel – Dan !Novativnost!, pogovor z Medejo Lončar, 
junij 2020;

• Teniška zveza Slovenije – Porsche business challenge 
2020, soorganizacija, avgust 2020;

• Planet GV – Davčno finančna konferenca, predavanje 
Andreja Božiča, oktober 2020;

• Zveza društev pravnikov Slovenije,  Zveza društev 
za gospodarsko pravo Slovenije,  Lexpera d.o.o. (GV 
založba) - 46. dnevi slovenskih pravnikov, udeležba 
Medeje Lončar na okrogli mizi, oktober 2020;

• Meta Grošelj - LinkedIn Local, udeležba Petre Juvančič na 
dogodku, oktober 2020;

• GZS – Konferenca GoDigital, uvodni nagovor Medeje 
Lončar, november 2020;

• ZNS – konferenca korporativnega upravljanja, udeležba 
Andreja Božiča na okrogli mizi o Demografskem skladu, 
november 2020;

• Umar – nacionalni dialog o produktivnosti, udeležba 
Petre Juvančič na dogodku, november 2020;

• Microsoft –  NT Konferenca, udeležba Medeje Lončar, 
Petre Juvančič in Toneta Stanovnika na posebni točki o 
akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, november 
2020;

• Management group – Business hive 2020, podpora 
dogodku, november 2020;

• Listina raznolikosti – Raznolikost proti pandemiji, udeležba 
Mirjane Dimc Perko na okrogli mizi, december 2020;

• GZS – Vrh slovenskega gospodarstva, udeležba Medeje 
Lončar in Andreja Božiča na okroglih mizah, december 
2020.

• EVROPSKA RAZISKAVA O 
TRAJNOSTNEM VODITELJSTVU 
SUSTAINABLE IN LEADERSHIP 
PROJECT (SLP)

• RAZISKAVA ZM O SODOBNEM 
VODITELJSTVU

• RAZISKAVA O TRAJNOSTNEM 
INDEKSU SLOVENSKIH PODJETIJ

SLP združuje največje evropske sindikate in strokovna 
združenja managerjev, ki imajo skupaj več kot 7 milijonov 
članov. Nosilec projekta je CEC, kot partnerji pa sodelujejo še 
ZM, Lederne (Dansko združenje managerjev), ULA (nemško 
združenje managerjev), Eurocadres (evropska konfederacija 
sindikatov za managerje) in CESI (Sindikat, ki predstavlja 
evropske javne uslužbence). Projekt financira EU.

Pod vodstvom CEC-a so projektni partnerji naročili evropsko 
raziskavo, ki jo je izvedla Univerza Sapienza iz Rima s 
profesorjem  Albertom Pastorejem na čelu. Namen raziskave 
je bil oceniti stopnjo pripravljenosti in prilagodljivosti 
evropskih managerjev na trajnostni prehod, in sicer z 
analizo vrednot, strategij, spretnosti in vedenja. Več kot 
1.500 managerjev iz šestih evropskih držav je v raziskavi 
odgovarjalo na vprašanja o vrednotah, znanjih in praksah, 
povezanih s trajnostjo. Rezultati kažejo, da obstaja vrzel med 
ambicijami za prehod v trajnost in managersko realnostjo. 

Na podlagi rezultatov študije je CEC oblikoval program 
usposabljanja, ki bo opremil evropske vodje iz vseh okolij s 
potrebnimi kompetencami, kot so razumevanje konteksta, 
ocena pomembnosti, pa tudi prečnimi vodstvenimi 
sposobnosti, kot so empatija ali čuječnost (mindfulness). 
Rezultati projekta bodo pripomogli k izboljšanju 
razpoložljivosti programov usposabljanja za menedžerje na 
področju trajnostnega razvoja, tako da bodo postali strukturni 
gonilniki sprememb in vpliva za trajnostno prihodnost. V 
končni fazi bo sprememba v poslovanju verjetno pomenila 
boljše delovanje Evrope na področju okoljskih, socialnih in 
gospodarskih razsežnostih trajnosti.

V okviru SLP bodo v letu 2021 izvedeni webinar in nato 
tri izobraževanja, in sicer v Ljubljani (za južnoevropski 
del), Nemčiji (za srednje evropski del) in na Danskem (za 
severnoevropski del). Izvedba seminarjev je bila predvidena v 
obdobju od januarja do aprila 2021, vendar bodo le-ti, zaradi 
epidemije covid-19 skoraj zagotovo prestavljeni na poznejši 
čas.  

ZM za namen doseganja svojih ciljev sodeluje tudi z drugimi 
pomembnimi organizacijami, ki si prav tako prizadevajo 
za razvoj managementa oziroma posameznih strokovnih 
področij. V letu 2020 smo tako spodbujali sodelovanja in 
sodelovali pri naslednjih aktivnostih:

Z raziskavo ugotavljamo, v kateri fazi DUMO kolesa evolucije 
so slovenska podjejta. DUMO kolo evolucije ponazarja prehod 
organizacij skozi delovno (D), učečo se (U), mislečo (M) in 
ozaveščeno fazo (O). 

Raziskavo o sodobnem voditeljstvu smo letos skupaj nosilko 
raziskave mag. Sonjo Klopčič izvedli že tretjič in v njej je 
sodelovalo rekordno število podjetij. 

Rezultati kažejo, da večina podjetij deluje v učeči fazi razvoja, 
medtem ko so za ustvarjanje večje dodane vrednosti potrebne 
inovativne rešitve. Zato bi bilo optimalno, če bi večina 
slovenskih podjetij delovala v misleči fazi.

Ključne ugotovitve raziskave kažejo, da so največji preskok 
naredila srednje velika podjetja. Zaznano je vlaganje v odnose, 
kar se v krizi (v kateri je sicer najlažje narediti spremembe) 
še posebej izkazuje kot konkurenčna prednost. Se pa kot 
priložnost kaže nadaljnje vlaganje v razvoj in negovanje 
odnosov, ne le znotraj podjetij, temveč v celotni verigi 
vrednosti oz. ekosistemu podjetja.

Priložnost za napredek je v inoviranju v poslovnih modelih 
in organizacijskih strukturah, več poudarka pa tudi na 
medstrukturnih timih in kakovosti odnosov ter mreženja. Tako 
kakovost kot produktivnost v Sloveniji zelo dobro razumemo, 
oboje znamo dobro načrtovati in meriti, čeprav je res, da 
imamo pri drugem še veliko rezerve.

Inovativnost je v središču tretje faze razvoja organizacij, ne le 
pri izdelkih in storitvah, ampak tudi pri komuniciranju s ciljno 
skupino kupcev. Pri prehajanju v t. i. misleče okolje imajo 
slovenska podjetja težave. Inovativnost sloni na ustvarjalnosti 
zaposlenih, ki se pričakuje od dobršnega dela sodelavcev. 
Vsak v podjetju bi moral vsak dan razmišljati, kaj bi lahko 
pri svojem delu naredil bolje, drugače, učinkoviteje, kaj bi še 
lahko ponudili kupcem.

Raziskovalna skupina Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani je v letu 2020 izvedla prvo raziskavo o trajnostnem 
poslovnem indeksu v Sloveniji (TPI). Ugotovitve raziskave v 
kateri je sodelovalo več kot 450 slovenskih podjetij so bile 
predstavljene 11. decembra 2020 na interaktivnem spletnem 
dogodku Kako trajnostno naravnana so slovenska podjetja. 

Na okrogli mizi o dobrih praksah trajnostnega poslovanja 
slovenskih podjetij  in o tem, kako različna uspešna slovenska 
podjetja premagujejo izzive in dosegajo cilje trajnostnega 
razvoja je sodelovala predsednica Sekcije mladih managerjev 
Tanja Subotić Levanič. 
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• OBČNI ZBOR
Redni in volilni e-občni zbor 2020
23. do 26. marec 2020, splet

V letu 2020 smo občni zbor, kljub temu, da je bil volilni, 
zaradi epidemije covid-19 ponovno izvedli v elektronski 
obliki. Skupno je glasovalo 193 članic in članov, in sicer so 
potrdili:

• poročilo o delu Združenja Manager za leto 2019;
• finančno poročilo o delu Združenja Manager za leto 2019;
• poročilo častnega razsodišča ZM za obdobje med 

občnima zboroma 2019 – 2020;
• program dela Združenja Manager za leto 2020;
• finančni načrt Združenja Manager za leto 2020;
Najpomembnejši točki dnevnega reda letošnjega e-občnega 
zbora sta bili volitve predsednice ZM in  članov upravnega 
odbora ZM za mandatno obdobje 2020–2023. Članice in 
članice ste za novo predsednico ZM izvolili Medejo Lončar, 
direktorico Siemensa Slovenija in predsednico uprave 
Siemensa Hrvaška. Upravni odbor ZM v mandatnem 
obdobju 2020 – 2023 pa bodo sestavljali Andrej Božič, B&B 
investicije (podpredsednik), Barbara Domicelj, Microsoft 
(podpredsednica), Tomaž Berločnik, Avantcar, Franjo Bobinac, 
Gorenje, Boštjan Gorjup, BSH hišni aparati, Vanja Hrovat, 
Generali, Marko Lotrič, Lotrič Meroslovje, Marko Lukić, Lumar 
Igor Mervič, Spar Slovenija, Lovro Peterlin, A1 Slovenija, Mojca 
Randl, Formitas Group, Lucija Sajevec, AMZS, Melanie Seier 
Larsen, BCG in predsednica Sekcije managerk, Tone Stanovnik, 
Špica International, Tanja Subotić Levanič, Pivovarna Laško 
Union in predsednica Sekcije mladih managerjev, Janez 
Škrabec, Riko, Zdravka Zalar, Smartis, Aleksander Zalaznik, 
Danfoss Trata, Wolfgang Zeike, predsednik Mednarodne 
sekcije in Žiga Vavpotič, Outfit 7.

Na e-občnem zboru ste člani in članice potrdili še 
spremembo Pravil ZM, in sicer prišlo do podaljšanja mandata 
izvršne direktorice iz treh na štiri leta. 

• UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor ZM se je v letu 2020 sestal na šestih sejah.

•     30. januar, Grand hotel Union, Ljubljana

UO se je po tradiciji prvič srečal pred osrednjim zimskim 
dogodkom – Januarskim srečanjem. Na seji se je UO 
seznanil s pozicioniranjem ZM v medijih v letu 2019, izvršna 
direktorica pa je podrobneje predstavila še program dela 
in strateške teme (povezovanje in združevanje, sodobno 
voditeljstvo ter družbeni napredek in blaginja) ZM v letu 
2020.  Na seji so člani UO pozdravili svoji novo članico, in 
sicer Tanjo Subotić Levanič, direktorico korporativnih odnosov 
v Pivovarni Laško Union in novoizvoljeno predsednico Sekcije 
mladih managerjev. Seznanili so se tudi s vsebino razpisa za 
novo(-ega) izvršno(-ga) direktorico(-ja) ZM ter nadaljevali z 
razpravo o korporativnem upravljanju v naši državi. 
Izpostavljeno je bilo, da stanje v Sloveniji na področju 

korporativnega upravljanja še nikoli ni bilo tako slabo kot je 
sedaj.  Prizadevati si je potrebno, da se  naredijo sistemske 
spremembe, ker ima trenutni sistem napake. 

•     23. marec, splet

Dne 23.3.2020 je potekala zadnja seja UO  v mandatnem 
obdobju 2017-2020. Člani UO so potrdili poročilo o delu 
ZM za leto 2019, program dela ZM za leto 2020, finančni 
načrt za leto 2020 in spremembo Pravil ZM, kjer je prišlo 
do podaljšanja mandata izvršnega direktorja ZM iz treh na 
štiri leta. Seznanili so se s kandidaturo Medeje Lončar za 
predsednico ZM v mandatnem obdobju 2020 – 2023, njenim 
programom in predlogom sestave novega UO. Nadalje so 
razpravljali o možnih aktivnostih v času epidemije covid-19, 
zlasti v razmerju do Vlade, sorodnih organizacij in članov ZM. 
Določili so člane ožje krizno-strateške ekipe, ki je v imenu ZM 
sodelovala pri pripravi predlogov ukrepov in mnenj v zvezi s  
covid-19. V najpomembnejši točki dnevnega reda so člani UO 
potrdili Petro Juvančič za novo izvršno direktorico ZM, ki je 
funkcijo nastopila 1. junija. 

•     14. april, splet

Prvo sejo v mandatnem obdobju 2020 – 2023 je vodila nova 
predsednica ZM Medeja Lončar. Na začetku seje so člani 
UO izvolili dva podpredsednika v mandatnem obdobju 2020 
– 2023. Slednja sta postala Barbara Domicelj, Microsoft in 
Andrej Božič BB investicije. V nadaljevanju seje so se člani 
UO seznanili z internimi (namenjenimi članom) in zunanjimi 
aktivnosti (sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in 
Vlado) ZM v času od začetka covid-19 krize. ZM vzpostavilo 
spletno stran, kjer lahko člani na enem mestu dobijo koristne 
informacije in pomoč z različnih področij (pravo, krizno 
komuniciranje, krizni management, likvidnost, davki …), za 
uspešnejše soočanje s krizo. Od zunanjih aktivnosti je bilo 
posebej izpostavljeno dobro sodelovanje in povezovanje 
organizacij v okviru Gospodarskega kroga, katerega je 
koordiniralo ZM. Covid-19 kriza je vplivala tudi na prilagoditev 
programa nove predsednice ZM. Managerji so namreč kmalu 
začeli razmišljati o srednjeročnih in dolgoročnih ukrepih, o 
izhodni strategiji iz krize. Krizno – strateška skupina ZM je 
identificirala ključne tri vsebinske sklope na katere se mora 
ZM srednjeročno in dolgoročno osredotočiti in se z njimi 
pozicionirati. Ti sklopi so ljudje (kompetence za prihodnost, 
kako upravljati z ljudmi …), novi poslovni modeli in poslovne 
priložnosti (kje nam lahko pomagajo nove tehnologije, kateri 
novi poslovni modeli bodo postali močnejši, katere poslovne 
priložnosti se pojavljajo …) ter nove strateške dejavnosti in 
spremenjeni pogoji v obstoječih dejavnostih. Strinjali so se, da 
mora biti ZM tisto, ki bo nakazovalo razvojne trende. Gre za 
tri od petih vsebinskih stebrov, ki jih obravnavajo tudi Vlade 
posameznih držav.

•     16. junij, AMZS, Ljubljana

Gostiteljica: AMZS in direktorica ter članica UO ZM Lucija 
Sajevec

V prostorih AMZS je 16. junija potekala druga seja v 
mandatnem obdobju 2020 – 2023 in prva v živo. Glavna tema 
je bila Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki sta ga 
članom UO predstavila prof. dr. Dušan Mramor in prof. dr. 
Polona Domadenik. Cilj akcijskega načrta je v štirih letih 
razpoloviti zaostanek Slovenije za Avstrijo z vidika dodane 
vrednosti. Gost seje je bil prof. dr. Jure Leskovec s katerim 
je pogovor tekel zlasti o njegovem raziskovalnem delu na 
univerzi Stanford, projekcijah in matematičnih izračunih glede 
epidemij, prebojnih projektih in miselnosti v ZDA ter Evropi.

•     3. september, Pivovarna Laško Union, Ljubljana

Gostiteljica: Pivovarna Laško Union in direktorica korporativnih 
odnosov v Pivovarni Laško Union ter članica UO ZM Tanja 
Subotić Levanič

Po uvodnem nagovoru s strani glavnega direktorja Pivovarne 
Laško Union Zooullisa Mine so bile na dnevnem redu 
septembrske seje, poleg tradicionalnih poročil o delu sekcij in 
strokovne službe ter napovedi pestrega jesenskega dogajanja 
v ZM, dve kategoriji priznanj – Manager leta in Vključi.Vse  
2020. UO se je seznanil s prejemnikom priznanja Vključi.Vse 
2020, podjetjem Ljubljanske mlekarne, za Managerja leta 2020 
pa je potrdil Enza Smrekarja, podpredsednika Atlantic Grupe 
za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo ter 
glavnega direktorja Atlantic Droge Kolinske, ki ga je upravni 
odbor soglasno tudi potrdil.

•     8. december, splet

Člani UO so po seznanitvi s poročili o delu sekcij in strokovne 
službe potrdili tri strateške teme ZM ter okviren program dela 
ZM za leto 2021. UO je potrdil tudi prejemnika priznanja za 
življenjsko delo 2020. Priznanje bo podeljeno na Januarskem 
srečanju 2021. Kot gost se je seji pridružil mag. Ivan Simič,  
vodja strateškega sveta za debirokratizacijo, ki je navzočim 
predstavil prvi paket ukrepov debirokratizacije, ki je prioriteta 
te vlade. Cilj paketa je poenostaviti postopke, pri tem pa 
ohraniti nadzor in zanesljivost procesov.



48  49Poročilo o delu Združenje Manager 2020IV. Organiziranost48  49Poročilo o delu Združenje Manager 2020IV. Organiziranost

ČLANSTVO
ZM je imelo konec leta 2020 1.228 članic in članov, kar je 1 % 
več kot konec leta 2019. V letu 2020 smo včlanili 155 novih 
članic in članov.

Struktura članov ZM:

Profil 
člana

Po spolu Po ravni  
managementa

Po velikosti 
podjetja 

67 %

33 %

višji management
65 %

srednji management 
24 %

ostalo 
11 %

42 %
velika podjetja

14 %
srednja podjetja

44 %
mala podjetja 

Uspeh
 
Podjetja, ki jih  
vodijo člani ZM,  
dosegajo za*:

višjo dodano  
vrednost

22 %

višje prihodke  
na zaposlenega 

31 %

29 %
višji dobiček  
na zaposlenega

24 %
višjo plačo  
na zaposlenega*glede na povprečje slovenskega gospodarstva

Razmere v gospodarstvu in splošno v družbi so se v letu 2020 zaradi koronavirusa spremenile, zato smo temu primerno 
prilagodili cilje, a vseeno ohranili trend rastoče managerske organizacije. Poleg vseh obstoječih aktivnosti strategije članstva, smo 
dodali še nove aktivnosti (temelj: osebna poznanstva in še večji angažma vodstva ZM ter strokovne ekipe ZM), ki so prispevale 
tako k povečanju števila včlanitev, kot tudi k ohranitvi članstva, torej zmanjšanju izčlanitev. 

Priznanja zvestim članom
V letu 2020 smo nadaljevali s podeljevanjem plaket članom, ki 
v združenju sodelujejo že več let. S tem dejanjem ZM izkazuje 
zahvalo članicam in članom, ki stanovsko organizacijo 
podpirajo že dolgo časa, skozi različna obdobja ter izzive in 
tudi pomembno sooblikujejo razmišljanja ZM. Najbolj ponosni 
smo na naše zlate člane, ki so z nami že več kot 20 let – teh 
je vseh skupaj zdaj že 75. 
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ODNOSI Z MEDIJI
V letu 2020 smo posredovali 23 sporočil za javnost in dosegli 617 objav v medijih. Medijsko najodmevnejši je bil septembrski 
Managerski kongres, na katerem smo pripravili novinarsko konferenco in premierno predstavili Akcijski načrt za višjo rast 
produktivnosti ter prejemnika priznanj Manager leta in Vključi.Vse. V septembru smo imeli največ, 84 objav v medijih. 

Mediji so nas sicer največkrat spraševali o aktualnih razmerah v gospodarstvu, predvsem o soočanju managerjev s posledicami 
epidemije covida-19, o akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti in zastopanosti žensk na vodstvenih mestih v gospodarstvu, 
izvršna direktorica pa ima redno kolumno v časniku Delo.

PUBLIKACIJE IN SPLET

• Revija MQ
Letos smo izdali dve MQ reviji, v marcu (46. številko) in novembru (47. številko). Vse članke iz revije objavimo tudi na MQ portalu 
in na družbenih omrežjih Facebook in LinkedIn v rubrikah MQ vikend branje/MQ nedeljsko branje.

MQ revija je edinstvena strokovna revija v slovenskem prostoru s področja managementa. Slovenskim managerkam in 
managerjem prek aktualnih člankov, intervjujev ter študij primerov že več kot deset let prenaša najnovejša znanja s področja 
managementa. Spodbuja vizionarska razmišljanja in teoretske razprave, izmenjuje izkušnje, mnenja, prakse, prenaša znanje med 
člani združenja. Strokovne vsebine spaja z aktualnimi novicami o delovanju našega združenja.

 Martina Perharič in Melanie Seier Larsen: 

 Bodite drzne, pogumne in tvegajte 

marec 2020 • številka 46

 Jože Mermal:  

 Najdragocenejše je zaupanje 

 Lucija Sajevec:  

 Mladostni pogum, podžgan z disciplino  

 in dirkaško vztrajnostjo 

• MQ portal

MQ portal za sodobno voditeljstvo je zakladnica znanja, dobrih praks vodenja in upravljanja ter odličnosti managementa, ki ga 
ZM ustvarja več kot 30 let. Prvič smo portal zagnali in predstavili na Managerskem kongresu 2018. Navdih, zgledi in uspehi, ki so 
predstavljeni na portalu, so inspiracija za rast in razvoj. Bogate strokovne vsebine, misli in dobre prakse je Združenje Manager 
skozi leta zbiralo v MQ reviji in v okviru številnih drugih aktivnosti. Danes članicam in članom združenja ter vsem, ki jih zanima 
voditeljstvo, preko MQ portala ponujamo voditeljske in managerske vsebine.

• E-utrip managementa

Člane o aktualnih temah, aktivnostih ZM, dogodkih, 
povezovanjih in sodelovanjih ažurno obveščamo prek e-novic 
(e-Utrip managementa), ki izidejo vsak drugi ponedeljek. V 
letu 2020 smo pripravili 21 e-novičnikov, ki jih pošljemo na 
več kot 1.200 naslovov. Ob tem smo za člane pripravili tudi 
10 tematskih mailingov z nasveti in dobrimi praksami, kako 
premagati izzive, ki jih je prinesla epidemija covida-19.

Članke, ki jih objavljamo na MQ portalu, delimo tudi na 
družbenih omrežjih Facebook in LinkedIn. V letu 2020 so bili 
najbolj brani članki:

• Marketing lahko najde recept za prebroditev krize 
(avtorica: Tanja Kavran, izvršna direktorica Društva za 
marketing Slovenije)

• Marko Bitenc želi izboljšati življenja ljudi (avtorica: Tjaša 
Sterle Polak)

• Ključ do uspeha so delo, red in disciplina (avtorica: Nina 
Oštrbenk)

Tomaž Žnidarič: 
Nismo vzvišeni, čeprav smo najboljši 

OSREDNJA TEMA:
Trajnostno voditeljstvo

Enzo Smrekar:  
Včasih moraš biti  

malo happy loser 

november 2020 • št. 47

• Spletna stran

Člane in druge javnosti o aktualnih temah, aktivnostih in 
dogodkih Združenja Manager obveščamo tudi prek spletne 
strani, kjer smo v letu 2020 med drugim objavili 147 novic (v 
2019 54 novic) – med drugim smo za člane začeli objavljati 
tudi aktualne novice iz gospodarstva, v katerih lahko člani 
najdejo koristne informacije o ukrepih, pomočeh, razpisih itd. 
– in 23 sporočil za javnost. 

Za namen hitrejšega komuniciranja s člani in širšo javnostjo 
ima ZM svoje strani na Facebooku, LinkedInu in Twitterju. Na 
LinkedInu smo v letu 2020 povečali število sledilcev za 2.489 
oz. 39 odstotkov (s 6.344 na 8.833), na Facebooku za 366 oz. 
10 odstotkov (s 3.787 na 4.153), na Twitterju pa imamo 1.543 
sledilcev. Na Twitterju smo okrepili komunikacijo, predvsem z 
novicami iz gospodarstva, kjer lahko člani najdejo tudi koristne 
informacije o ukrepih, pomočeh, razpisih itd.

• Družbena omrežja
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Sekcija mladih managerjev

Sekcijo mladih managerjev, v kateri je več kot 35 % članov (mlajši od 44 let), vodi Tanja Subotić 
Levanič, Pivovarna Laško Union. 

Članice in člani UO v mandatnem obdobju 2019–2022

Tanja Subotić Levanič, Pivovarna Laško Union, Tjaša Kolenc Filipčič, Zavarovalnica Triglav, Lovro 
Peterlin, A1, Alenka Vidic, O28, Mitja Kolbe, Microsoft, Klemen Medved, PS Mercator, Lucija Sajevec, 
AMZS, Nina Langerholc Čebokli, Petra Wagner, Microsoft, Maja Fesel Kamenik, HRM, in Boško 
Praštalo, Sellution.

Seje UO

22. 4. 2020, splet
• Pregled aktivnosti po projektnih skupinah. Odločitev o ponovitvi razpisa Sklada za talente za 

šolanje na spletnih programih s področja trajnosti.

8. 10. 2020, splet
• Organizacija Prednovoletnega mastersa.

DOGODKI IN SREČANJA:

• Spoznavna srečanja za 
nove člane

• Aleksander Zalaznik, tedanji 
predsednik ZM, 
6. februar 2020, Ljubljana. 

Tanja Subotić Levanič, 
predsednica Sekcije mladih 
managerjev pri Združenju 
Manager, 
2. julij 2020, Ljubljana. 

• Prednovoletni masters
      10. december 2020, splet

Sekcija mladih je 10. decembra 
preko spleta organizirala še 
soočenje treh finalistov za 
priznanje Mladi manager 2020. 
Pogovor s  finalisti za priznanje 
sta vodila Tanja Subotić Levanič in 
Lovro Peterlin. 

PRIZNANJA:

Priznanje Mladi manager 2020

Razpis je bil objavljen septembra, v komisiji pa so Lucija Sajevec (predsednica), Tanja Subotić 
Levanič, Klemen Medved, Diana Jecič, Tanja Skaza, Gregor Rebolj, Igor Verstovšek, Anuška 
Cerovšek Beltram in dr. Polona Domadenik. Za priznanje Mladi manager 2020 so bili izbrani 
finalisti Žiga Hieng, Salus, Janez Kranjc, Prva osebna zavarovalnica, in Blaž Strle, BE-terna. Mladi 
manager bo izbran na Januarskem srečanju 2021.

Partnerja priznanja Mladi manager sta Generali in OMV Slovenija.

Sklad za talente

Mladim managerjem, članicam in članom ZM, smo s podelitvijo subvencij omogočili  nadgradnjo 
znanja s področja trajnostnega voditeljstva na poslovnih šolah Harvard Business School, 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Frankfurt School of Finance and management, 
Insead, IMD in Yale. Prejemniki subvencije v letu 2020 so bili Katarina Primožič Ramoveš, NIL, 
Iztok Pavlin, Business Solutions, in Sanja Savič, PwC svetovanje. Vsi so se izobraževali na na 
Harvard Business School, na programu Sustainable Business Strategy. Razpis je bil objavljen 
junija 2020, člani komisije pa so bili Klemen Medved, Maja Fesel Kamenik, Metoda Debeljak in 
Diana Jecič.

Decembra 2020 je bil objavljen že drugi razpis Sklada za talente v letu 2020. 

Partnerja Sklada za talente sta Zavarovalnica Triglav in Pivovarna Laško Union.

Sodelovanje v krovni skupini za mentorstvo

Boško Praštalo je bil v letu 2020 član krovne delovne skupine za mentorstvo pri ZM, ki ji 
predseduje Sonja Klopčič, član pa je še Wolfgang Zeike, predsednik Mednarodne sekcije. Skupina 
se je sestala dvakrat in izbrala strateške teme za skupinsko mentorstvo. 

Sodelovanje v krovni skupini za mentorstvo

Združeni narodi (ZN) so septembra 2015 sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki ponuja boljšo 
prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto. Agenda ima 17 konkretnih ciljev 
trajnostnega razvoja.

Sekcija mladih managerjev je nosilka trajnostnih aktivnosti ZM in se zavzema za krepitev 
zavedanja o trajnostnem voditeljstvu med managementom. Z novim upravnim odborom in 
predsednico Tanjo Subotić Levanič na čelu, je na skupščini sekcije decembra 2019 določila šest 
glavnih področij trajnostnega razvoja, ki jim bo posvetila največ pozornosti v okviru poslanstva 
ZM:

3    Skrb za zdravo življenje in splošno dobro počutje
4    Podpora in razvoj mladim talentom ter zagovorništvo medgeneracijskega učenja
8, 12 in 13    Spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, odgovorne porabe in proizvodnje, 
dostojno delo ter izmenjava dobrih praks
10    Ambasadorstvo vključevanja in raznolikosti
16    Zagovorništvo transparentnosti in integritete
17    Sodelovanje in povezovanje
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Sekcija managerk

Sekcijo managerk (SM), ki zajema približno 36 % članstva, je do volilne skupščine vodila Melanie 
Seier Larsen, Boston Consulting Group, od 11. decembra 2020 dalje pa Sarah Jezernik, Plinovodi. 

Članice upravnega odbora v mandatnem obdobju 2017 - 2020

Melanie Seier Larsen, Boston Consulting Group, predsednica sekcije, Eva Aljančič, Ventocom.SI, Pia 
Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana, mag. Jana Benčina Heningman, NLB, Daniela Bervar Kotolenko, 
Corpo Hub, dr. Danijela Brečko, Sofos, Anuška Cerovšek Beltram, STA potovanja, mag. Uršula Cetinski, 
Cankarjev dom, mag. Mirjana Dimc Perko, InCon, Tjaša Ficko, Mestna občina Ljubljana, mag. Ladeja 
Godina Košir, Circular change, mag. Andreja Jernejčič, Lin & Nil, mag. Sarah Jezernik, Plinovodi, 
Ani Klemenčič, GBD, Špela Levičnik Oblak, Elana, Medeja Lončar, Siemens, dr. Danica Purg, IEDC – 
Poslovna šola Bled, Melita Rozman Dacar, SŽ – Tovorni promet, in Natalija Zupan, EOS KSI.

Članice upravnega odbora v mandatnem obdobju 2020 -2023

Mag. Sarah Jezernik, Plinovodi, Pia Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana, Draga Cukjati, Mercator, 
mag. Mirjana Dimc Perko, InCon, Tjaša Ficko, Mestna občina Ljubljana, Sabina Gros, BPT, Katja 
Jelerčič, Vzajemna, Ani Klemenčič, GBD, Edita Krajnović, Mediade, Špela Levičnik Oblak, Elana, 
dr. Danica Purg, IEDC – Poslovna šola Bled, Melita Rozman Dacar, SŽ – Tovorni promet, Melanie 
Seier Larsen, Boston Consulting Group, Sabina Sobočan, Varis Lendava, Valerija Špacapan Friš, DB 
Schenker, in Natalija Zupan, EOS KSI.

Seje UO 

Delo upravnega odbora Sekcije managerk je organizirano projektno, saj ga sestavlja šest projektnih 
skupin, ki se ukvarjajo z dogodki, uravnoteženo zastopanostjo spolov na vodilnih položajih v 
gospodarstvu, odnosi z javnostmi, poslovno platformo, nagradami in priznanji ter mentorsko mrežo.

Članice so se sestale na več sejah: 

• 6. februar, Nomago, Ljubljana 
Obravnava poročil projektnih skupin in seznanitev tudi z novim projektom Inštituta za 
preučevanje enakosti spolov (IPES), z delovnim naslovom Strokovnjakinje.smo;

• 20. april, splet 
Obravnava poročil projektnih skupin.

• 27. junij do 2. julij (korespondenčna) 
Potrditev prejemnika priznanja Vključi.Vse;

• 27. avgust, Antiq Palace hotel & Spa, Ljubljana 
Obravnava poročil projektnih skupin.

• 25. november, splet 
Na zaključni seji v mandatnem obdobju 2017 – 2020 so se članice UO seznanile s poročilom 
o delu v omenjenem mandatnem obdobju, s kandidatko za novo predsednico sekcije in 
predlogom njenega programa.

E-skupščina

Leto 2020 je bilo za sekcijo managerk volilno. V decembru 
je namreč potekel drugi mandat dotedanji predsednici in 
upravnemu odboru, ki so bili izvoljeni 6. decembra 2017. 
Zaradi epidemije covid-19 je skupščina potekala preko spleta, 
in sicer od 7. do 11. decembra. Članice sekcije so potrdile 
poročilo o delu v mandatnem obdobju 2017 – 2020, izvolile 
nov upravni odbor in za predsednico sekcije Sarah Jezernik. 

Mentorska mreža sekcije managerk

V okviru mentorske mreže sta potekali dve srečanji. Prvo 19. 
junija v centru varne vožnje AMZS na Vranskem – zaključno 
srečanje 22 mentorskih parov pete generacije Mentorske 
mreže. 23. oktobra pa je na spletu potekalo uvodno skupno 
srečanje novih 26 mentorskih parov šeste generacije 
Mentorske mreže.

Podpornik Mentorske mreže so Slovenske železnice.

PRIZNANJA:

Priznanje Vključi.Vse
Razpis za priznanje je bil objavljen v aprilu. Komisija v sestavi 
Melanie Seier Larsen, Medeja Lončar, Matjaž Merkan, Matic 
Vošnjak, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Natalie Postružnik in 
Enej Kirn je s podjetji, ki so se uvrstila v ožji izbor, opravila 
osebne intervjuje. Priznanje so prejele Ljubljanske mlekarne, 
priznanje je bilo podeljeno na Managerskem kongresu 2020.

Priznanje Artemida
Razpis je bil objavljen v oktobru: Komisija v sestavi Melanie 
Seier Lasen, Pia Barborič Jurjaševič, Jana Benčina Henigman, 
Matic Vošnjak, Enej Kirn, Petra Juvančič in Natalija Zupan je 
izbrala dve prejemnici priznanja: Mojca Leskovar, Thermana 
in Nataša Kraškovic, Alpeks. Priznanje bo podeljeno na 
Januarskem srečanju 2021.

Podpornika priznanja sta Slovenske železnice in EOS KSI.

DOGODKI IN SREČANJA:

Klubski dogodki Vključi.Vse: 50 % + 50 % = 150 %

•  mag. Tatjana Bobnar nekdanja generalna direktorica 
 slovenske policije in prva ženska na tem položaju, 
 moderator: Boško Praštalo, član UO Sekcije mladih 
 managerjev 
 14. maj 2020, splet; 

•  mag. Ksenija Klampfer, filozofinja in publicistka 
 svetovnega formata, moderator: Andrej Drapal, filozof. 
 28. avgust 2020, Antiq Palace Hotel & Spa, Ljubljana.

Unconference – poslovno mreženje z dodano vrednostjo
24. september 2020, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gre za format izmenjave dobrih praks in izkušenj med 
managerji ter medsebojno povezovanje, v okviru katerega se 
udeleženci prijavijo na eno izmed relevantnih in uporabnih 
tematik in se na podlagi izbrane tematike priključijo omizju. 
Ko pridobijo zadostne informacije, lahko zamenjajo omizje za 
drugo, z drugo izbrano tematiko. 

Unconference je potekal pod naslovom Povezujemo v 
času distance, teme omizij pa so predstavljene v poglavju 
Managerski kongres. 

Pogovor voditeljic: Kako naprej
7. december 2020, splet

Pogovor z dvema izjemnima voditeljicama, Melanie Seier 
Larsen, predsednico SM v iztekajočem se mandatu in Sarah 
Jezernik, kandidatko za predsednico sekcije, je potekal kot 
uvod v e-skupščino SM.

Srečanja s poslanskimi skupinami:

ZM je v letu 2019 vložilo pripombe v javni razpravi o noveli 
ZGD-1K in pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti 
spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih 
družb. V začetku leta 2020 so na temo vložene pobude 
potekali sestanki s poslanskimi skupinami LMŠ, NSi, SDS, 
SMC, SAB in SD. Srečanja so minila v zelo pozitivnem in 
konstruktivnem vzdušju.

Za podporo se zahvaljujemo:
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Mednarodna sekcija

Osnovno vodilo mednarodne sekcije je povečati pretok informacij in utrditi mreženje 
med tujimi managerji, ki delajo v Sloveniji, in slovenskimi managerji. Z odpiranjem 
slovenskega prostora mednarodnim izkušnjam in znanju gradi bolj konkurenčno in 
smelo gospodarstvo. V sekciji je 23 članov. 

Člani upravnega odbora

Wolfgang Zeike, predsednik sekcije, Maja Žagar, strokovnjakinja za razvoj mednarodnega
poslovanja in menedžment sprememb, ter Simona Špilak, ustanoviteljica in svetovalka 
pri BOC Institute.

DOGODKI IN SREČANJA:

•  Stories behing the figures 
 27. februar 2020, Hiša Evropske unije, Ljubljana

Gost: dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske 
komisije v Republiki Sloveniji. 

Tema pogovora, ki ga je povezovala Barbara Krajnc, Aurora 
Borealis, so bile prioritete dela novo izvoljene Evropske 
komisije v obdobju 2019–2024. Posebej smo pojasnili tiste, ki 
so pomembne za slovensko gospodarstvo in pomenijo veliko 
priložnost za podjetja (evropski zeleni dogovor; gospodarstvo 
za ljudi; Evropa, pripravljena na digitalno dobo).



Poslanstvo 
Z odgovornim voditeljstvom

in strokovnim managementom
do skupnega napredka.

Vizija
S sodelovanjem spreminjati

priložnosti v uspehe in popeljati
Slovenijo med 15 najrazvitejših 

držav v Evropi.


