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29. 9. in 30. 9. 2011, Portorož 

 

 

 

Managerski kongres 2011: posvetimo se rešitvam. 

 

Od četrtka 29. septembra do petka 30. septembra 2011 bo v Portorožu potekal 

Managerski  kongres. Dogodek, ki nadgrajuje tradicionalno Jesensko srečanje 

Združenja Manager, je letos posvečen konkurenčnosti ter mobilizaciji talentov, 

predvsem pa začetku javne razprave o Zavezi za uspešno prihodnost Slovenije. Na 

slavnostni večerji bosta podeljeni priznanji Mladi manager 2011 in Manager leta 2011.  

 

Srečanje managerjev, na katerem se že tradicionalno zbere preko 250 predstavnikov 

najvišjega slovenskega managementa, bo otvoril letošnji Prešernov nagrajenec maestro 

Anton Nanut. Sledilo bo predavanje dr. Vesne Godina, socialne in kulturne antropologinje, 

ki bo izzvala s pogumom za lastno formulo družbenega razvoja. 

Konkurenčnost in Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije 

Produktivnost, konkurenčnost in inovativnost: kje je Slovenija v mednarodni primerjavi? Dr. 

Peter Stanovnik z Inštituta za ekonomska raziskovanja bo ob rezultatih mednarodnih 

lestvic konkurenčnosti IMD komentiral in umestil podatke z najnovejše lestvice WEF.  

Predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku bomo prisluhnili v nekoliko drugačni 

vlogi. Uvodnemu nagovoru 'Razvojne paradigme včeraj in danes' bo sledil pogovor s 

predsednikom republike o aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih, ki ga bo vodil 

predsednik Združenja Manager mag. Dejan Turk.  

Osrednji del prvega dne bo predstavljal začetek javne razprave o Zavezi za uspešno 

prihodnost Slovenije - dogovor gospodarstva, politike, družbe. Z dokumentom, katerega 

vsebina se bo skozi javno razpravo v prihodnjih mesecih dopolnjevala in nadgrajevala, 

managerji prevzemamo pobudo za široko družbeno razpravo o tem, v kakšni državi želimo 

živeti in kaj smo pripravljeni za to narediti.  

V razpravi - vanjo se bodo na kongresu vključevali tudi udeleženci srečanja, bodo 

sodelovali: dr. France Arhar, Unicredit Bank,Tomaž Berločnik, Petrol, dr. Metoda Dodič 

Fikfak, Klinični inštitut medicino dela, prometa in športa, mag. Blaž Kavčič, Državni svet 

Republike Slovenije dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Stefan in Inženirska akademija 

Slovenije, Anton Panjan, Okrožno sodišče v Ljubljani,  mag. Iztok Seljak, Hidria, dr. 
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Danica Purg, IEDC - Poslovna šola Bled, dr. Marjan Senjur, Ekonomska fakulteta v 

Ljubljani,  Fiskalni svet Republike Slovenije in mag. Dejan Turk, Si.mobil, Združenje 

Manager.  

Mobilizirajmo talent! 

Drugi dan, posvečen managementu talenta, bomo začeli s pogovorom z vrhunsko športnico 

Petro Majdič in njenim nekdanjim trenerjem Ivanom Hudačem. Sledila bo predstavitev 

Deloittove raziskave Talent Edge 2020 in raziskave Deutsche Bank Research, ki izpostavlja 

konkurenčne prednosti uravnoteženih vodstvenih timov (gender equality).  

O tem, da živimo v dobi motivacije 3.0 in kaj to spreminja v sodobnem vodenju, bo 

predaval uveljavljeni strokovnjak Brane Gruban iz Dialogosa. Novost letošnjega kongresa je 

enajst vozlišč, na katerih se bodo udeleženci pod vodstvom izzivalcev iz Združenja 

Manager soočili z izzivi in dobrimi praksami managementa talenta.  

 

Lepo vabljeni, da se prvega slovenskega Managerskega kongresa osebno udeležite. 

Najenostavneje se akreditirate s klikom na naslov komunikacije@zdruzenje-manager.si  

 

 

Podrobnejše informacije o programu in dosedanjih prejemnikih priznanj najdete na 

www.managerski-kongres.si   

 

Sledite Managerskemu kongresu tudi na    in  

 

 

 

Dodatne informacije 

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

T: 01 / 58 98 586, M: 041 69 88 08  
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