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Častni priznanji dr. Tonetu Krašovcu in Sebastijanu Piskarju 

 

Ob 25-letnici delovanja Združenje Manager podeljuje dr. Tonetu Krašovcu in Sebastijanu Piskarju 
častni priznanji za posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v 
Sloveniji. Priznanji bosta podeljeni v četrtek, 30. januarja, na Januarskem srečanju v Kongresnem 

centru Brdo pri Kranju, kjer bo razglašen tudi prejemnik priznanja Mladi manager 2013. 

Oba prejemnika, dr. Tone Krašovec in Sebastijan Piskar, sta po presoji Združenja Manager s 
svojo izjemno srčnostjo, profesionalnostjo in vestnim delom dihala in živela s stanovsko 
managersko organizacijo pred in po ustanovitvi sedanjega Združenja Manager v Cankarjevem 
domu 18. maja 1989. Njuno delo je pognalo močne korenine in dalo neizbrisen pečat v razvoju 
managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji. 

Sebastijan Piskar: idejni oče Združenja Manager 
Sebastijan Piskar šteje za idejnega očeta in je eden od desetih ustanoviteljev Društva 
poslovodnih delavcev Slovenije ter prvi generalni sekretar Združenja Manager. Ko je konec 
osemdesetih let na Evropskem managerskem kongresu spoznal, kako drugi skrbijo za napredek 
managerskega poklica, se je odločil, da se bo zavzel za ustanovitev slovenskega društva, ki bo 
skrbelo za profesionalizacijo vodenja. Zagnal je aktivnosti, ki so pripeljale do ustanovitve Društva 
poslovodnih delavcev, ki se je kmalu preimenovalo v Združenje Manager.  
 
Za novo društvo je pripravil prvi Kodeks etike vodij, ki je temeljil na spoznanju, da najbolj etično 
ravna vodja, ki je hkrati učinkovit in socialen. Nepogrešljiva je njegova vloga pri oblikovanju 
prvih Kriterijev za sklepanje pogodb o zaposlitvi za poslovodne delavce ter delavce s posebnimi 
pooblastili. Od samega začetka je povezan s priznanjem Manager leta, ki se je začelo podeljevati 
že leta 1991. Oblikoval je prva merila za izbor in še danes deluje kot član komisije za izbor 
managerja leta. Brez njegovega prispevka, srčnosti in vizije Združenje Manager ne bi prehodilo 
take poti, kot jo je.  
 
Poklicna pot in izzivi danes: svetovni prvaki v tržnih nišah 
Sebastijan Piskar, rojen leta 1941 v Celju, se je po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je 
leta 1966 zaposlil v ljubljanski Pletenini. Od leta 1970 do leta 1989 je bil zaposlen na Zavodu za 
organizacijo poslovanja – ZOP, takrat vodilnem svetovalnem podjetju v Sloveniji. Zadnja štiri leta 
je ZOP vodil kot direktor. Leta 1989 je ustanovil svoje svetovalno podjetje SEP management, ki 
se je s partnersko povezavo s podjetjem MIK GmbH preimenovalo v MIK Slovenija, d.o.o. Bil je 



2 

 

pionir na področju vodenja projektov z mrežnim planiranjem, izjemno je  prispeval tudi k 
razvoju kontrolinga v Sloveniji. 
 
Sebastijan Piskar se kot aktiven upokojenec posveča vprašanjem, ki ga posebej zanimajo: 
raziskuje mrežno mišljenje kot oporo pri reševanju kompleksnih problemov, kot so gospodarske 
krize. Pripravlja spletno stran, katere namen je ponuditi podlago in spodbudo čim več 
slovenskimi podjetjem, da postanejo v svojih tržnih nišah svetovni prvaki. 
 
V življenju ga vodi težnja k sreči. Meni, da imamo razum zato, da si z njim pomagamo pri iskanju 
sreče. Inteligenten je tisti človek, ki zna živeti tako, da je sam srečen in ki zna osrečiti tudi druge. 
Njegovo vodilo je Vodnikova kitica iz Dramila: »Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi 
zaspan.« 
 
Dr. Tone Krašovec: tudi priznanje za življenjsko delo na področju razvoja managementa 
Dr. Tone Krašovec je bil udeleženec ustanovnega zbora Društva poslovodnih delavcev Slovenije, 
drugi predsednik ter drugi generalni sekretar Združenja Manager.  Združenje Manager mu je že 
leta 2006 podelilo priznanje za življenjsko delo zaradi njegovega doprinosa tako stanovski 
organizaciji kot slovenskemu managementu.  
 
S svojim predanim delom je vtkal pomemben prispevek v managerski, novinarski in civilno-
družbeni vidik gospodarstva. Združenje Manager je tri leta vodil kot predsednik, slovenski 
javnosti pa je znan predvsem kot dolgoletni generalni sekretar Združenja Manager, saj je to 
funkcijo opravljal kar 13 let.  
 
V 15 letih, kolikor je bilo poslovno življenje dr. Toneta Krašovca prepredeno z Združenjem 
Manager, se je združenje usmerilo v dialog z oblastmi glede pomembnih gospodarskih zakonov, 
fiskalne politike ter približevanja Slovenije EU, v oblikovanje kodeksa managerske etike, 
kriterijev za nagrajevanje vodilnih ter soustvarjanje kodeksa upravljanja javnih delniških družb. 
Ob vsem tem je Združenje Manager na njegovo pobudo sodelovalo s sorodnimi združenji v 
Evropi in se v krovno managersko organizacijo CEC vključilo kot prva managerska organizacija iz 
tranzicijskih držav. 
 
Manager, ki je spregovoril tudi z jezikom poezije 
Dr. Tone Krašovec se je rodil leta 1937 na Vrhniki, kjer živi še danes. Diplomiral je na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Akademski naziv doktor ekonomskih znanosti je pridobil s 
področja javnih financ. Svojo kariero je začel na Radiu Ljubljana kot novinar in urednik za 
področje gospodarstva. Za gospodarske komentarje je prejel tedaj najvišje novinarsko priznanje 
– Tomšičevo nagrado. Leta 1977 je postal generalni direktor Radiotelevizije Ljubljana. V 
gospodarstvu je deloval na vodilnih managerskih mestih v pohištveni industriji in trgovini (Uniles 
in Slovenijales) ter v Ljubljanski banki. Tri leta je bil tudi podpredsednik Gospodarske zbornice 
Jugoslavije, zadolžen za zunanjo trgovino.  
 
Vse zapisano govori o tem, da je bila njegova vloga v družbi, gospodarsko-socialnem razvoju in 
upravljanju gospodarskih družb, velika in hvalevredna.  Objavil je tri knjige s področja 
multinacionalnih korporacij, obdavčevanja ter nagrajevanja managementa. S svojo neverjetno 
življenjsko energijo ustvarja še danes. Barvitost življenja preliva v poezijo – tako je nastala epska 
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pesnitev Spomin stoletij, v kateri je v dobrih 7.000 verzih upesnil slovensko zgodovino, ter zbirka 
pesmi za otroke Piškotki. 
 
 

Priznanje bo prejemnikoma podeljeno v četrtek, 30. januarja na Januarskem srečanju v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer bo razglašen tudi prejemnik priznanja Mladi manager 
2013. Januarsko srečanje je sicer prvi od dogodkov, s katerimi bo združenje letos obeležilo 25-
letnico delovanja.  
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