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Informacija o uveljavljanju profesionalnega in etičnega managementa v letu 2013 

 
Uveljavitev profesionalnega in etičnega managementa je bil eden izmed treh strateških ciljev leta 2013.  

 

Etični management se je vil skozi številne dogodke in komunikacijske kanale ZM – skupaj na 14 dogodkih in več 
kot 15 prispevkih. 

 

Glavni aktivnosti s področja etičnega managementa sta bili: 

 

 Smernice korporativne integritete: Podpis sporazuma za pripravo smernic za korporativno integriteto, 

19.6.2013: GZS, EF, ZNS in Združenje Manager, čemur je sledilo intenzivno delo delovne skupine. Pri 

podpisu je sodeloval tudi predsednik republike Borut Pahor. 

Delovna skupina je pripravila Smernice, ki so sedaj v notranjem usklajevanju med članicami delovne 

skupine in nekaterimi ožjimi deležniki, v decembru pa se bodo Smernice dale v širšo javno razpravo.  

 

 Častno razsodišče: obravnava aktualnega primera Janka Medje, predsednika uprave NLB, 10.10.2013.  

Častno razsodišče je na podlagi takrat znanih dejstev in pojasnil Janka Medje razsodilo, da ni mogoče 

ugotoviti odstopanj od načel Kodeksa etike, ki managerjem narekuje profesionalno, etično ravnanje, zato 

je razsodilo, da Janko Medja ostaja član Združenja Manager. 

 

Etični management dogodke in komunikacijske kanale ZM (skupaj na 14 dogodkih in v več kot 15 
prispevkih): 

 

 Januarsko srečanje: okrogla miza Smo za etični management, ne za sistemsko korupcijo, 

31.1.2013. 

 

 Občni zbor, predavanje dr. Mira Cerarja, Zaupanje in poslovna etika, 27.3.2013. 

 

 4x10 minut iskreno o etiki, srečanje sekcije mladih managerjev, 29.8.2013. 

 

 V okviru Managerskega kongresa: okrogla miza o povrnitvi ugleda, predavanje prof. dr. Dejana Verčiča 

Slovenski management v purgatoriju. 

 

 Podprli smo seminar o Korporativni integriteti na Ekonomski fakulteti, feb. 2013.  

 

 Predavanje na ŠIK delavnici o etiki, feb 2013. 

 

 Podpora mednarodni konferenci FEEL, moč etičnega voditeljstva, junij 2013. 
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 MMM, samoiniciativna skupina članov, ki je posredovala predlog upravnemu odboru na temo etike. 

 

 Sodelovanje ob dnevu boja proti korupciji: Združenje Manager se povezuje z društvom Integriteta, 

Komisijo za preprečevanje korupcije, Iniciativo Etos in Združenjem nadzornikov Slovenije. Vse 

organizacije so v začetku decembra, ob dnevu boja proti korupciji, pripravile skupno tiskovno 

konferenco.  

 

 Srečanje UO sekcija mladih managerjev s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije. 

 

 Sodelovanje Sonje Šmuc na okrogli mizi o transparentnosti in poštenosti kot ključnih v boju proti 

korupciji in utaji davkov, ki je potekala v okviru konference Relaunching Europe (Skupaj v Evropi) v 

organizaciji  progresivne skupine socialistov in demokratov Evropskega parlamenta, 29. maj.  

 

 Sonja Šmuc je sodelovala na posvetu GZS in Komisije za preprečevanje korupcije Vpliv korupcije na 

slovensko gospodarstvo.   

 

 Prispevki v internih medijih: MQ revija: članek Če lahko šef, lahko tudi jaz, Etika ni v nasprotju z 

učinkovitostjo, uvodnik: Isto zrcalo, pa tako drugačen odsev, Igra bogov, Misija (ne)mogoče – integriteta 

v poslu, uvodnik v e-novicah: Koruptivni managerji? Ne, ozaveščeni, management v slovenskem 

purgatoriju, Iskreno o etiki. Uvodniki v e-novicah: zakaj prav letos potrebujemo etični management?, 

Priključite se Motivacijskemu Managerskemu Maratonu, Kaj Slovenija v resnici potrebuje in zakaj?, ZA 

več etike, ZA višjo konkurenčnost, ZA več zaupanja, 4x10 minut, ki nas spreminjajo, Sidro uspeha.  

 

 

 

Več informacij: komunikacije@zdruzenje-manager.si  
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