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Obrazložitev 
 
DR. TONE KRAŠOVEC, prejemnik častnega priznanja za posebne zasluge, ki ga podeljuje 
Združenje Manager ob 25. obletnici delovanja 
 
Dr. Tone Krašovec je bil udeleženec ustanovnega zbora Društva poslovodnih delavcev 
Slovenije, drugi predsednik ter drugi generalni sekretar Združenja Manager. S svojo 
profesionalnostjo, srčnostjo in vestnim delom je dihal s stanovsko managersko organizacijo 
od njene ustanovitve v Cankarjevem domu 18. maja 1989. Njegovo delo je pognalo korenine 
dobrega, s čimer je dr. Tone Krašovec pustil neizbrisen pečat v razvoju managerske 
organizacije in managerske stroke v Sloveniji.   
 
Dr. Tonetu Krašovcu je Združenje Manager že leta 2006 podelilo priznanje za življenjsko delo 
zaradi njegovega doprinosa tako stanovski organizaciji kot slovenskemu managementu. S 
svojim predanim delom je vtkal pomemben prispevek v managerski, novinarski in civilno-
družbeni vidik gospodarstva. Združenje Manager je tri leta vodil kot predsednik, slovenski 
javnosti pa je znan predvsem kot dolgoletni generalni sekretar Združenja Manager, saj je to 
funkcijo opravljal kar 13 let. V 15 letih, kolikor je bilo poslovno življenje dr. Toneta Krašovca 
prepredeno z Združenjem Manager, se je združenje usmerilo v dialog z oblastmi glede 
pomembnih gospodarskih zakonov, fiskalne politike ter približevanja Slovenije EU, v 
oblikovanje kodeksa managerske etike, kriterijev za nagrajevanje vodilnih ter soustvarjanje 
kodeksa javnih delniških družb. Ob vsem tem je Združenje Manager na njegovo pobudo 
sodelovalo s sorodnimi združenji v Evropi in se v krovno managersko organizacijo CEC 
vključilo kot prva managerska organizacija iz tranzicijskih držav. 

Dr. Tone Krašovec se je rodil leta 1937 na Vrhniki, kjer živi še danes. Diplomiral je na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Akademski naziv doktor ekonomskih znanosti je pridobil s 
področja javnih financ. Svojo kariero je začel na Radiu Ljubljana kot novinar in urednik za 
področje gospodarstva. Za gospodarske komentarje je prejel tedaj najvišje novinarsko 
priznanje – Tomšičevo nagrado. Leta 1977 je postal generalni direktor Radiotelevizije 
Ljubljana. V gospodarstvu je deloval na vodilnih managerskih mestih v pohištveni industriji in 
trgovini (Uniles in Slovenijales) ter v Ljubljanski banki. Tri leta je bil tudi podpredsednik 
Gospodarske zbornice Jugoslavije, zadolžen za zunanjo trgovino.  

Vse zapisano govori o tem, da je bila njegova vloga v družbi, gospodarsko-socialnem razvoju 
in upravljanju gospodarskih družb, velika in hvalevredna.  

Dr. Tone Krašovec je objavil tri knjige s področja multinacionalnih korporacij, obdavčevanja 
ter nagrajevanja managementa. S svojo neverjetno življenjsko energijo ustvarja še danes. 
Barvitost življenja preliva v poezijo – tako je nastala epska pesnitev Spomin stoletij, v kateri 
je v dobrih 7000 verzih upesnil slovensko zgodovino, ter zbirka pesmi za otroke Piškotki.  


