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Letos najvišje število prejemnic priznanja Artemida 

 

Na jutrišnji konferenci Odličnost Managerk 2014 na IEDC Bled bosta Združenje Manager in 

Planet GV že desetič podelili priznanja Artemida. Število prejemnic je letos rekordno: priznanje 

za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa prejema osem dobitnic. Podelitve se 

udeležuje tudi Slovenka, ki je prva prebila ´stekleni strop´ v politiki in postala prva predsednica 

vlade v zgodovini Slovenije, mag. Alenka Bratušek. 

 

Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager priznanje Artemida že deseto zapored 

podeljujeta tistim managerkam, 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. Namen priznanja Artemida je prepoznavati vodilne managerke in njihovo vlogo v 

ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju ali organizaciji. Artemida spodbuja ženske, da se 

odločijo za managerske izzive v gospodarstvu in v javni upravi in stopijo na prvo, 

najodgovornejše mesto v organizaciji.  

 

Letošnje prejemnice Artemid so:  

 Janja Pavšič, direktorica Piranske občinske uprave 

 Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenije 

 mag. Irma Gubanec, predsednica uprave Dela 

 mag. Mojca Kunšek, direktorica Ajpesa 

 Genovefa Ružič, generalna direktorica Statističnega urada RS 

 prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete, Univerza v Ljubljani  

 Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ - tovorni promet 

 Lea Benedejčič, direktorica Mimovrste. 

 

 

Podelitev priznanj Artemida podpira uresničevanje cilja, ki si ga je v Zavezi za uspešno 

prihodnost Slovenije 15/2020 zastavilo Združenje Manager: povečati delež managerk v vodstvih 

podjetij na 40 % do leta 2020. Priznanja bodo podeljena v torek, 3. junija, na 13. mednarodni 

konferenci Odličnost Manager v soorganizaciji Združenja Manager in Planeta GV. Pred 

podelitvijo priznanj bo ob 14. uri potekal pogovor izvršne direktorice Združenja Manager Sonje 

Šmuc s prvo Slovenko, ki je prebila ´stekleni strop´ in postala prva predsednica vlade RS, mag. 

Alenko Bratušek.   

 

Več o priznanju Artemida na: www.zdruzenje-manager.si in konferenci na www.planetgv.si 
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