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Jesensko srečanje Združenja Manager: konkurenčnost za prvo ligo 
 

V četrtek, 30. septembra, in petek, 1. oktobra 2010, bo v Portorožu potekalo 

tradicionalno Jesensko srečanje Združenja Manager, ki je letos posvečeno 

konkurenčnosti in inovativnosti. Na njem bo gostoval svetovno uveljavljeni raziskovalec 

razmišljanja in utemeljitelj koncepta lateralnega razmišljanje, dr. Edward De Bono. Na 

slavnostni večerji bomo razkrili prejemnika prestižnega priznanja Mladi manager 2010 in 

odločitev o izboru Managerja leta 2010. Dogodek bo s svojo prisotnostjo počastil tudi 

predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

S predavanjem, kako popeljati ekipo med najboljše na svetu, bo vodilno managersko 

srečanje, na katerem pričakujemo okoli 300 udeležencev, otvoril Matjaž Kek, selektor 

slovenske nogometne reprezentance. Vidike konkurenčnosti bodo predstavili mag. 

Darja Radić, ministrica RS za gospodarstvo, pisatelj in publicist Miha Mazzini ter 

prodorni Jožek Gruškovnjak iz korporacije Cisco. Sledila bo okrogla miza pod 

vodstvom dr. Bogomirja Kovača iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, na kateri bodo 

izziv preskoka v prvo ligo soočili managerji vrhunskih slovenskih podietij: Matjaž Čadež, 

Halcom, Sonja Gole, Adria Mobil, dr. Matjaž Lukač, Fotona, in mag. Iztok Seljak, 

Hidria.  

Drugi dan srečanja bo v družbi dr. Edwarda de Bona,  pionirja in svetovne avtoritete 

tehnik učinkovitega in lateralnega razmišljanja, z interaktivnim predavanjem posvečen 

ustvarjalnemu razmišljanju. Oplemenitilo ga bo raziskovanje slovenskih dobrih praks na 

okrogli mizi Doživetje inovativne kulture. Z nami bodo dinamični podjetniki in tisti, ki si 

upajo početi stvari drugače: Petra Matos, vodja akcije Očistimo Slovenijo, Miloš Čirič, 

Zavarovalnica Maribor, dr. Dušan Merc, Bisol, Franci Pliberšek, MIK Celje, in Andrej 

Orožen, Dewesoft.  

Podrobnejše informacije o programu in dosedanjih prejemnikih priznanj najdete na 
http://www.jesenskosrecanje2010.si/.  Če še niste uredili akreditacije na dogodku, je 
vaša prijava dobrodošla na naslov info@zdruzenje-manager.si.  
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