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Manager leta 2011 je Christof Droste 

 

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2011 imenoval  

Christofa Drosteja, generalnega direktorja družbe Hella Saturnus Slovenija, d.o.o. 

Priznanje bo podeljeno na Managerskem kongresu v četrtek, 29. septembra, v 

Portorožu.  

 

Christof Droste, generalni direktor družbe Hella Saturnus Slovenija, d.o.o. po rezultatih 

sodi med najuspešnejše managerje v Sloveniji.  Upravni odbor Združenja Manager mu 

je podelil priznanje Manager leta 2011 ob upoštevanju štirih meril: finančnih rezultatov, 

vlaganja v prihodnost družbe, izkazanega odnosa do zaposlenih in okolja ter odličnih 

vodstvenih kompetenc. 

Koncernu Hella je Droste zvest že več kot dve desetletji. V slovenski management ga je 

pot pripeljala leta 2003, ko je postal tehnični direktor Hella Saturnus Slovenija. Z 

vmesno nalogo kriznega managerja Hellinega podjetja na Kitajskem, je leta 2007 

prevzel mesto namestnika in leta 2008 generalnega direktorja podjetja v Sloveniji.  

Pod vodstvom Drosteja je Hella Saturnus Slovenija, katere kolektiv je v sredini leta 2011 

štel že 2.000 sodelavcev, dinamično rasla: tako po novoustvarjenih delovnih mestih kot 

tudi po prodaji in dodani vrednosti. Prihodki družbe so se v kratkem obdobju skoraj 

podvojili: od  134,6 milijona evrov v poslovnem letu 2008 so se povzpeli na 253,5 

milijona evrov v koledarskem letu 2010.   

Kot manager Droste obvladuje tudi učinkovitost gospodarjenja. Dobiček lanskega leta je 

znašal 16,8 milijona evrov in bil tako za polovico višji od dobička poslovnega leta 2009. 

Dosežena čista donosnost kapitala je bila v poslovnem letu 2009 25,8-odstotna, v 2010 

pa kar 34,6-odstotna. Dodana vrednost na zaposlenega se je s 50.937 evrov v 

poslovnem letu 2009 dvignila na 61.210 evrov v 2010.  

 

Razvojna naravnanost vodenja se odraža v vlaganjih: v letu 2009 so imeli v razvojnem 

oddelku Helle Saturnus Slovenija zaposlenih 100 ljudi, lani so jih zaposlili še 30, letos pa 

delo dobiva še 50 razvojnikov. V lanskem finančnem letu so stroški razvoja  znašali 

približno 14 milijonov evrov ali 6 odstotkov od prometa. Odličnost razvojnega znanja, 
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plemenitenega v povezavi s slovenskimi univerzami, se med drugim kaže tudi v podelitvi 

koncernske pristojnosti Helli Saturnus Slovenija za globalna kompetenčna centra za 

program meglenk in svetil za športna vozila.  

Hella Saturnus Slovenija se na evropski trg umešča kot vodilna na področju žarometov 

in meglenk. Obvladuje 12-odstotni svetovni tržni delež na področju dodatnih 

žarometov in svetilk ter 2,4 odstotka na področju glavnih žarometov. Med cilji podjetja 

je še naprej povečevati delež lokalnih dobaviteljev, tako z vidika konkurenčnosti kot tudi 

spodbujanja lokalnega slovenskega gospodarstva.   

 

Kljub še vedno šibki gospodarski rasti in nepredvidljivim spremembam v podjetju 

ocenjujejo, da bodo ohranili vrednostni obseg prodaje na ravni predhodnih let. Za leto 

2011 napovedujejo 5 % rast.  

Vsi ti dosežki so razlog, da Upravni odbor Združenja Manager priznanje Manager 

leta 2010 podeli generalnemu direktorju družbe Hella Saturnus Slovenija, 

Christofu Drosteju. 

O priznanju Manager leta 

Priznanje se podeljuje preko javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo uspešne 

managerke in managerji oziroma to storijo njihovi kolegi. Kandidat mora izpolnjevati naslednja 

merila: imeti mora dobre finančne rezultate, vlagati v prihodnost družbe, izkazati zavzet odnos 

do zaposlenih in okolja ter imeti dobre vodstvene kompetence. Prejete kandidature na podlagi 

obširnega vprašalnika in primerjalne strokovne analize, ki jo za Združenje Manager opravlja 

podjetje CRMT, ter poglobljenega intervjuja s kandidati oceni komisija za izbor managerja leta, 

ki jo imenuje upravni odbor.  

Priznanje Manager leta se tradicionalno podeljuje na slavnostnem večeru Managerskega 

kongresa, ki bo letos 29. septembra v GH Bernardin v Portorožu.  

 

Dosedanji prejemniki 

Kdo so bili dosedanje Managerke in Managerji leta, vključno z njihovimi predstavitvami in 

izjavami lahko preberete na spletni strani 

http://www.zdruzenje-manager.si/si/nagrade/manager-leta/ .  

 

 

Dodatne informacije 

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

T: 01 / 58 98 586, M: 041 69 88 08 (v času Managerskega kongresa 040 488 040). 

Podrobnejše informacije o programu Managerskega kongresa najdete na 

http://www.managerski-kongres.si/program/   

Če še niste uredili novinarske akreditacije na dogodku, je vaša prijava dobrodošla na naslov 

komunikacije@zdruzenje-manager.si.  
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