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Sporočilo za javnost 

                      29. januar 2012 

 

Mlada managerka 2014 je Tanja Skaza 
 

Na Januarskem srečanju je Združenje Manager priznanje Mlada managerka 2014 podelilo Tanji Skaza. 

Priznanje za življenjsko delo je prejela dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC poslovne šole Bled, 

podeljeni pa sta bili tudi mednarodni štipendiji podiplomskima študentkama managementa.   

 

»Slovenija mora ponovno postati država z dinamičnim gospodarstvom, urejenim finančnim okoljem in 

rastočo blaginjo,« je zbranih več kot 350 udeležencev Januarskega srečanja nagovoril dr. Miro Cerar, 

predsednik Republike Slovenije.  Predstavil je ukrepe, s katerimi si vlada prizadeva prispevati k povečanju 

konkurenčnosti in razvoja in zagotovil, da lahko Slovenija v leto 2015 vstopa z optimizmom: okrepil se je 

izvoz, gospodarska rast in bonitetne ocene države.   

 

V Sloveniji imamo skupen izziv: v vedro državnega proračuna priteče manj denarja, kot ga iz njega izteče, 

je v svojem nagovoru povedal predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik. Prisotne 

predstavnike vlade je spodbudil: »Trenutno aktualno prenovo javne uprave izkoristite za spremembo 

miselnosti: zakaj se ne bi uradnik vsak dan vprašal, kaj lahko tisti dan naredi, da bo gospodarstvo 

uspešnejše?« Kot pravi, naj managerji skrbijo za uspešno vodenje podjetij, h gospodarski rasti pa bo 

prispevalo znižanje obdavčitve plač: »Ko govorimo o tem, moramo besedi solidarnost dodati tudi 

vprašanje poštenosti: kakšna je poštena obdavčitev – je to 30, 50 ali 70%?« 

 

Objavil je, da bo v okviru spodbujanja internacionalizacije in neposrednih tujih naložb Združenje 

Manager junija organiziralo četrti Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, ki je najvišje stičišče ključnih 

gospodarstvenikov in politikov iz regije. Združenje Manager je skupaj z drugimi gospodarskimi 

organizacijami zagnalo iniciativo za dvig konkurenčnosti, zavzema pa se tudi za privatizacijo podjetij, 

povsod, kjer je to smiselno.  

 

Mlada managerka: Tanja Skaza 

»Vsak dan se bom borila za prihodnost mladih v Sloveniji. Prenašala bom svoje izkušnje in znanje 

mladim, ambicioznim. Udeleževala se bom konferenc, skušala povedati, kaj je tisto, kar smo spremenili v 

našem podjetju, da raste. Investirala bom v inovativne izdelke, predvsem pa v ljudi. Ti so tisti, ki 

premikajo gore,« je na odru povedala Tanja Skaza, prejemnica priznanja Mlada managerka 2014.   

 

Tanja Skaza je direktorica družinskega podjetja Plastika Skaza in vizionarsko-motivacijski motor v 

podjetju. Kot pravi ima od vsega najraje delo z ljudmi. Z možem Igorjem in Lauro Rednak predstavljajo 

´velenjski trio´, ki je podjetje z obrtniško tradicijo spremenil v globalno usmerjeno razvojno podjetje. To 

danes ustvari več kot 95 % prometa na tujih trgih in sodeluje z uglednimi evropskimi podjetji, kot so Fiat, 

Gorenje, Ikea, Jaguar, Opel itn.  
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Danes so uveljavljeni razvojni dobavitelj v mednarodnem prostoru, za Ikeo so prvi na svetu postali 

produktno-razvojni dobavitelj. V letu 2014 je Plastika Skaza osvojila najvišje priznanje za najboljše med 

najhitreje rastočimi podjetji, Zlata gazela 2014. Podjetje se ponaša z nadpovprečno rastjo prihodkov od 

prodaje, z več kot 24 milijoni evrov prometa v letu 2013 in neizmernim pogumom, ki jih je leta 2008, ko 

so čez noč izgubili skoraj 2/3 naročil, pripeljal do dveh lastnih blagovnih znamk Cuisine in Organko, ki jih 

uspešno tržijo na mednarodnih trgih. Ambicija kolektiva pod Tanjinim vodstvom je, da bodo nekoč tudi 

sami postali multinacionalka.  

 

Priznanje za življenjsko delo dr. Danici Purg 

Na dogodku je Združenje Manager podelilo tudi priznanje za življenjsko delo na področju managementa. 

Prejela ga je dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC, poslovne šola Bled, ki se je pod njenim 

vodstvom razvila v prepoznano, mednarodno uveljavljeno šolo, ki se enakovredno postavlja ob bok 

vrhunskim poslovnim šolam. Doslej jo je obiskalo več kot 73.000 slušateljev iz 78-tih različnih držav. 

»Pred leti sem že bila kandidatka za to priznanje, pa ga nisem želela sprejeti, ker sem ga razumela kot 

povabilo v upokojitev. Ker poznam toliko ljudi in te stike je treba izkoristiti za ambasadorstvo Slovenije. 

No, sedaj to priznanje vzamem kot stimulans za še boljši razvoj šole, ne sporočilo o upokojitvi,« je ob 

sprejemu priznanja prisotne nasmejala dr. Danica Purg.  

 

Štipendistki Sklada za štipendiranje 

Na srečanju sta bili podeljeni štipendiji Sklada za štipendiranje dvema podiplomskima tujima 

študentkama managementa. Letošnji prejemnici štipendije v vrednosti 3.750 evrov sta 24-letna Ana 

Isabel Munguia Partida iz Mehike, ki od leta 2014 študira na podiplomskem mednarodnem študiju IMB 

na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter Ukrajinka Iuliia Borysova, študentka na mednarodni managerski 

šoli IEDC Bled. Skupaj je Združenje Manager iz Sklada za štipendiranje od ustanovitve leta 2007 podelilo 

že 18 (vključno z letošnjima dvema) štipendij mladim managerskim talentom. Več  

 

 

Priloge: fotografije  

Foto: Barbara Reya  

 

Dodatne informacije: Edita Krajnović, T: 040 488 040, E: komunikacije@zdruzenje-manager.si 

 

http://www.zdruzenje-manager.si/priznanja/stipendisti-sklada/prejemniki
mailto:sonja.smuc@zdruzenje-manager.si

