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Podelitev štipendij Združenja Manager 

Na tradicionalnem Januarskem srečanju Združenja Manager so bile podeljene 
štipendije Sklada za štipendiranje trem podiplomskim tujim študentom 

managementa - Mathieuju Boulayu, Janu Kettnakerju in Jeleni Zvezdanović. 
 

 

Združenje Manager od leta 2007 podeljuje štipendije tujim podiplomskim študentom poslovnih in 

drugih sorodnih ved, ki so vključeni v podiplomske programe v Sloveniji in so zainteresirani za 

sodelovanje s slovenskimi podjetji in slovensko stanovsko managersko organizacijo. Sklad za 

štipendiranje upravlja Sekcije mladih managerjev pri Združenju Manager, ki je poziv za prijave 

poslala trem poslovnim šolam: Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovni 

fakulteti v Mariboru in IEDC - Poslovni šoli Bled. Komisija za izbor, ki jo letos sestavljajo Jurij 

Giacomelli (predsednik), Tjaša Kolenc Filipčič, Maja Fesel Kamenik, Andrej Kohont in Diana 

Jecič, je do sedaj izbrala osem poslovnih ambasadorjev, letos pa so se jim pridružili še trije.  

 

Danes so bile na Januarskem srečanju Združenja Manager namreč podeljene tri štipendije v 

vrednosti 3750 eur iz Sklada za štipendiranje sekcije mladih managerjev. Prejeli so jih: Jelena 

Zvezdanović, podiplomska študentka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, Jan 

Kettnaker, diplomant IEDC – Poslovne šole Bled, in Mathieu Boulay, podiplomski študent 

ljubljanske Ekonomske fakultete. 

 

Mathieu Boulay (1980, Francija) je študent mednarodnega rednega magistrskega programa 

Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoj poklicni razvoj je 

začel kot svetovalec strankam v vrtnarskem centru francoske trgovinske verige Castorama, nato 

pa je v avstralskem Melbournu poučeval angleški in francoski jezik. V restavraciji The Grill Java 

je opravljal naloge pomočnika managerja, nato pa je prevzel vodenje čokoladnice Cacao et 

Chocolat v znamenitem pariškem Lafayettu. Na fakulteti Paris 7 je diplomiral iz umetnosti, 

specializiral se je za jezike, literaturo in tuje kulture, magistriral je na fakulteti Monash (tema: 

Oblikovanje identitete: evropski študent v Avstraliji). Sedaj študira na ljubljanski ekonomski 

fakulteti, pri čemer svoje podiplomsko izobraževanje usmerja v marketing. Čez pet let se vidi v 

mulitnacionalnem podjetju bodisi v Evropi, v ZDA ali v Kanadi. Zase meni, da je še posebej 

spreten v medosebni komunikaciji, željan znanja in kreativen, za svojo največjo prednost pa 

izpostavlja obvladovanje jezikov: francoski, angleški, nemški in japonski. 

 

Jan Kettnaker (1974, Švedska) je diplomant magistrskega programa managementa na IDEC – 

Poslovni šoli Bled. Jan je študiral na švedski fakulteti Lund, izpopolnjeval se je na študentskih 

izmenjavah v Budimpešti in Pragi (Tehnična univerza v Budimpešti: zgodovina in kultura 

Srednje in Vzhodne Evrope, tranzicija in madžarski jezik; Ekonomska fakulteta v Pragi: kulturna 
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in ekonomska tranzicija Srednje in Vzhodne Evrope, češki jezik). Na Lundovem tehnološkem 

inštitutu je magistriral iz električnega inženiringa na primeru Sonyeve informacijske tehnologije. 

Zaključil je IEDC-jev magistrski študij managementa. Jan je svojo kariero pričel kot urednik novic 

s področja tehnike pri reviji Elektronikvärlden. Nato je delal za Sony Nordic in Intel Denmark, 

kjer je napredoval iz inženirja tehničnega marketinga v produktnega vodjo in nato v vodjo 

produktnega marketinga. V Bukareški je sprva vodil pisarno švedskega trgovinskega centra za 

Romunijo, nato je prevzel vodenje oddelka švedskega trgovinskega centra za južni del Srednje 

Evrope (South Central Europe: Bukarešta, Sofija in Beograd), kasneje pa v vlogi komisarja za 

trgovino še za južno Afriko (Namibija, Botswana in Angola). Jan, ki govori kar pet jezikov 

(švedsko, nemško, angleško, francosko in dansko), se lahko pohvali z razvejano mrežo 

poslovnih stikov, njegova ambicija za naslednjih pet let pa je prevzem vodstvene funkcije v 

švedskem podjetju, ki je izvozno naravnano. 

 

Jelena Zvezdanović (1985, Srbija) študentka doktorskega programa Ekonomske in poslovne 

vede na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Jelena ima diplomo ekonomske 

fakultete iz Niša s področja marketinga, magistrala je na ekonomski fakulteti v Beogradu 

(področje: ekonomske politike in razvoj), od leta 2011 pa obiskuje doktorski program v Mariboru. 

Jelena je delala na sekretariatu za finance v mestni upravi Leskovaca, od lani pa dela na Centru 

za ekonomske raziskave Inštituta družboslovnih znanosti v Beogradu. Raziskuje nezaposlenost, 

revščino, neenakost, korupcijo, zanima jo tudi vloga držav v ekonomiji in globalna ekonomska 

kriza. Jelena je kot najuspešnejša diplomantka niške ekonomske fakultete  generacije 

2007/2008 prejela priznanje tako s strani Univerze kot mesta Niš in tudi več štipendij. Njena 

želja je postati ekonomski analitik s širokim teoretskim in praktičnim znanjem, k pridobivanju in 

poglabljanju slednjega je še posebej predana. Jelena verjame v akademsko odličnost, pri svojih 

prednostih pa izpostavlja zlasti sposobnost sodelovanja z ljudmi raznolikih pogledov in 

sposobnost hitrega prilagajanja novonastalim situacijam.  

Več informacij o dosedanjih prejemnikih štipendij Sklada za štipendije Sekcije mladih 

managerjev najdete na spletnih straneh Združenja Manager:  

http://www.zdruzenje-manager.si/si/sekcije-klubi/sekcija-mladi-managerji/sklad/ 

Če imate dodatna vprašanja ali bi želeli pridobiti izjavo prejemnikov, nam prosim pišite na 

komunikacije@zdruzenje-manager.si ali telefonsko številko 040 488 040. V primeru, da 

potrebujete fotografije štipendistov, vam jih priskrbimo na vašo željo.  
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