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Na Bledu podeljena priznanja Artemida najuspešnejšim 
managerkam 

 
 

V sklopu 11. mednarodne konference Odličnost managerk, ki je danes potekala na 

Bledu, sta podjetje Planet GV in Združenje Manager podelila priznanja Artemida za 

trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. Priznanje so osmo leto zapored 

podelili vsem, ki so v preteklem letu prvič zasedle vodilno mesto v srednje veliki ali veliki 

gospodarski družbi oziroma pomembni negospodarski družbi z več kot 50 zaposlenimi. 

 

Dobitnice Artemide 2012 so: 

 

- Meta Berk Skok, predsednica uprave Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 

- Marija Milojka Kolar Celarc, predsednica uprave Vzajemna  

- Lučka Žižek, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje 

- Sonja Anadolli, predsednica uprave Deželne banke Slovenije in 

- Marina Borkovič, direktorica Gorenja GTI. 

 
Tokratna uvodničarka in posebna gostja konference je bila Brigitte Ederer, članica 

uprave korporacije Siemens AG, pristojna za evropski trg in kadrovske zadeve ter ena 

najvplivnejših managerk v Evropi. Edererjeva je bila aktivna tudi v politiki, med drugim 

je bila poslanka v avstrijskem parlamentu in ministrica za evropske zadeve Republike 

Avstrije. 

 

Posebno pozornost so na konferenci letos posvetili ženski inovativnosti.  

Po podatkih raziskave A.T. Kearney, »Vplivna in inovativna poslovna ženska 21. stoletja 

– raziskava o trendih inovativnosti do leta 2050«, je vloga žensk v poslovnem svetu in na 

področju inovacij vse večja in bo rasla tudi do leta 2050. Ženske namreč postajajo vse 

bolj izobražen in kvalificiran kader, ustvarjajo nova podjetja, zasedajo vodilne pozicije, 

dobivajo dodatno institucionalno podporo in spodbudo, se vse bolj udejstvujejo kot 

raziskovalke ter razvijajo intelektualno lastnino. Ženske so aktivne kot inovatorke 

predvsem v visoko tehnoloških podjetjih, ki ustvarjajo ekonomsko rast. Tudi slovenske 

inovatorke se vedno bolj uveljavljajo v svetu. Ena od njih je tudi inovatorka Erika 

Drobnič, ki je za svojo multifunkcionalno zibko že prejela številna mednarodna priznanja, 

med drugim zlato nagrado na sejmu inovacij KIWIE 2010 v Seulu. 

 

Erika Drobnič je bila tudi gostja na okrogli mizi konference, kjer so udeleženci 

razpravljali o ženski inovativnosti, ki je izjemen, a še neizrabljen potencial za razvoj 

korporacij, podjetij ter organizacij. 

 

Konferenca Odličnost managerk je tradicionalno mednarodno srečanje žensk, ki 

pomembno prispevajo k večji vlogi žensk v managementu, politiki, inovativnosti in v 

širšem družbenem prostoru. 
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