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Aleksander Zalaznik: predsednik Združenja Manager 

višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate 

 

Življenjepis 

Aleksander Zalaznik, 54, je po opravljeni gimnaziji diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. 

Magistrski študij je zaključil leta 2007 na IEDC Poslovni šoli Bled. Svojo poslovno pot je začel leta 1984 v 

Trati. Do leta 1993, ko je postal njen Generalni direktor, je opravljal različne strokovne in vodstvene 

funkcije. Kot direktor se je najprej soočil s strmim padcem prodaje zaradi izgube takratnega 

jugoslovanskega trga. Rešitev je poiskal v povezovanju z danskim podjetjem Danfoss A/S, ki je v 

privatizacijskem procesu leta 1995 prevzelo večinsko lastništvo Trate.  

Od leta 1995 je bil kot  generalni direktor podjetja Danfoss Trata zlasti odgovoren za integracijo v skupino 

Danfoss in prestrukturiranje podjetja. Leta 2001 je sprejel dodatne odgovornosti in kot podpredsednik 

Operationsa zagotovil integracijo predvsem operativnega poslovanja prevzetih podjetij v diviziji Danfoss 

District Heating. Odgovoren je bil za izboljšanje učinkovitosti in znižanje stroškov preko standardizacije in 

sistematičnega razvoja glavnih procesov nabave, proizvodnje v 13 proizvodnih enotah in upravljanja 

oskrbne verige.  

Z reorganizacijo Skupine Danfoss je leta 2010 prevzel vodenje poslovnega področja Controls v diviziji 

Danfoss District Energy. Poslovna enota Controls dosega 230 milijonov evrov prometa in je s 30-odstotnim 

globalnim tržnim deležem vodilna na trgu. Njeni izdelki so namenjeni regulaciji prenosa toplote v sistemih 

daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem 

v mestih. Razvojne in proizvodne lokacije se nahajajo v Sloveniji, na Danskem, v Rusiji in na Kitajskem, 

izdelki pa se prodajajo povsod po svetu. Poslovna enota Controls s svojo 17 % povprečno letno rastjo 

prodaje v zadnjih 5-ih letih spada med najhitreje rastoče in najbolj dobičkonosne poslovne enote v 

Danfossu. 

Hkrati se je tudi podjetje Danfoss Trata razvilo v pomemben del mednarodne Skupine Danfoss s sedežem 

na Danskem, ki je pomemben globalni proizvajalec izdelkov za regulacijo ogrevanja, klimatizacije in hlajenja 

tako v stavbah kot v industriji ter eden vodilni proizvajalcev mobilne hidravlike. Zaposleni Danfoss Trate so 



odgovorni za poslovni razvoj treh pomembnih Danfossovih poslovnih enot, uspešno pa delujejo tudi na 

drugih globalnih področjih in soustvarjajo trajnostni razvoj Skupine.  

Danfoss Trata v zadnjih 10-ih letih dosega povprečno 13 % letno rast in se svojimi 400 zaposlenimi približuje 

letnemu prometu 100 milijonov EUR in dosega skoraj 100.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 

Zagotavlja izdelke in tehnologijo, s katero učinkoviteje izkoriščamo energijo. Naraščanje povpraševanja in 

zahtev po učinkovitejši rabi energije in potreb po zmanjšanju izpustov CO2 spodbuja vodstvo k postavljanju 

visokih ciljev tudi v prihodnosti. 

Podjetje je vključeno v več tehnoloških platform in sodeluje z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi 

ustanovami, kjer z vključenostjo v raznovrstne raziskovalne projekte zaposleni nadgrajujejo in bogatijo svoje 

raziskovalne kompetence. Zaposleni so aktivni tudi kot predavatelji na konferencah in seminarjih, kjer širijo 

svoje znanje in dobre prakse s področja razvoja in tehnologije, kakovosti, oskrbne verige in upravljanja s 

kadrovskimi viri.  

Pod vodstvom Aleksandra Zalaznika je Danfoss Trata prejela številne nagrade, med njimi Puhovo nagrado v 

letu 2012, ki so jo zaposleni Danfoss Trate prejeli skupaj z Inštitutom Jožef Stefan. Leta 2010 je podjetju 

Supply Chain Council podelil Supply Chain Excellence Award za 2. mesto za uspehe pri optimizacijo zalog v 

oskrbni verigi. Leta 2008 ja Trata postala Tovarna leta in dobitnica Geo Award, ki jo podeljujeta nemška 

revija Produktion in svetovalno podjetje A. T. Kearney za odličnost v proizvodnji. Zasedla je prvo mesto med 

podjetji iz novih članic EU. Danfoss Trata je bila tudi razglašena za Zmagovalca TOP 101 s strani Časnika 

Finance za leto 2010 in 2012.  

Aleksander Zalaznik je tudi prejemnik nagrade Časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu leta 

2012 in dobitnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za 

leto 2007. Je tudi član združenja Manager od leta 1998 in član UO združenja od 2008.   

Odlični poslovni rezultati so rezultat zavezanosti vodstva k stalnemu razvoju poslovanja, iskanja inovativnih 

rešitev v izdelkih za učinkovito rabo energije, skrbi za kakovosti in stalnemu  izboljševanju notranje 

učinkovitosti. Z visoko zavzetimi zaposlenimi odražajo najvišjo raven poslovne kulture in uvrščajo Danfoss 

Trato med vodilna podjetja v Evropi. 


