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Januarsko srečanje Združenja Manager  
Managerji aktivno v dialogu z vlado proti krizi 
 
Skoraj 350 udeležencev sta nagovorila predsednik Združenja Manager Aleksander Svetelšek in 
predsednik Vlade RS Borut Pahor, ki sta pozornost namenila zlasti izhodni strategiji iz krize. 
Upravni odbor Združenja Manager je sklenil, da Priznanje za življenjsko delo na področju 
managementa za leto 2009 prejme Milan Matos, dolgoletni direktor Mladinske knjige Založba za 
pečat, ki je pustil tako v svoji panogi kot širše v družbi. Podeljeni sta bili tudi štipendiji Sklada za 
štipendiranje Sekcije mladih managerjev. 
 
Na večernem dogodku drugega Januarskega srečanja Združenja Manager se je zbralo blizu 350 vidnih 
slovenskih managerjev, ki jih je kot ključne akterje za uspešno prihodnost, prvi nagovoril predsednik 
Združenja Manager Aleksander Svetelšek. Opozoril je, da je za vsako slabo številko 
makroekonomskih kazalcev lanskega leta stoji neprijetna zgodba podjetij in boleča izkušnja 
posameznikov, da pa bomo v letošnjem letu priča rasti, pa čeprav skromni. Poudaril je: »Večina 
managerjev v Sloveniji dela odlično in častno in svoje dobro ime želimo nazaj!«   
Predsednik vlade RS Borut Pahor je opozoril, da danes bistveno bolj držimo vajeti obvladovanja krize 
kot lani. »Leto 2010 je lahko leto, da Slovenija izkaže svoje najboljše nacionalne lastnosti, da v tekmni 
nacionalnih ekonomij pristane med zmagovalci. Naša ekonomija je resda majhna, ranljiva, a tudi 
prilagodljiva. Ranljivost gospodarstva smo v preteklem letu uspeli lani ublažiti: v boju zoper 
brezposelnost smo četrti najboljši v EU, res pa je, da smo po konkurenčnosti zdrsnili. Kot predsednik 
vlade pa lahko zagotovim, da bo leto 2010, ko bomo storili vse, da bomo povečali konkurenčnost.« 
Priznanje za življenjsko delo na področju managementa je Združenje Manager podelilo Milanu 
Matosu. Nagrajenec, ki je več kot 40 let svojega življenja kot dolgoletni uspešni direktor Mladinske 
knjige Založba posvetil knjigi, je ob prejetju priznanja dejal: »Materialna kriza je znak, da ima 
materialni svet svoje omejitve. Svet knjige, ki sodi v duhnovni svet, pa je brez omejitev. Zato 
priznanje, ki mi ga izreka Združenje Manager, sovpada z utripom časa. Knjiga te okuži, te prime, in 
prav vsake, s katero sem imel priložnost delati, sem vesel. Knjige so del jezika, naše pripadnosti, z 
njimi ohranjami svojo bit.« Z njim se je pogovarjala izvršna direktorica Združenja Manager Sonja 
Šmuc, ki ga je povprašala o nenapisani knjigi Gospodar knjig, ki so mu jo podarili sodelavci, z željo, da 
napiše svojo uspešnico. Več o njegovem bogatem opusu lahko preberete na spletni strani Združenja 
Manager: http://www.zdruzenje-manager.si/si/o-zdruzenju/novinarsko-sredisce/ 
Štipediji v skupni vrednosti 7.500 evrov iz Sklada za štipendiranje Sekcije mladih managerjev sta 
prejela podiplomska študenta Mila Markovska iz Makedonije in Mahdi Mekić iz BIH, ki ju je 
predstavil predsednik komisije Jurij Giacomelli. Več: http://www.zdruzenje-manager.si/si/o-
zdruzenju/novinarsko-sredisce/  
Dogodek so obogatili glasbeni vložki varovancev Ustanove Gallus: violinistka Tanja Sonc, trobentač 
Aleš Klančar in pevka Nina Compare.   

Za več informacij: 
Tonja Blatnik, Združenje Manager 
tel: 01/58-98-586 
e-naslov: tonja.blatnik@zdruzenje-manager.si  
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