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Nov mandat dosedanjemu predsedniku Združenja Manager Aleksandru 

Zalazniku 

Na Občnem zboru 30. marca v Ljubljani so člani Združenja Manager potrdili nov triletni 

mandat dosedanjemu predsedniku združenja Aleksandru Zalazniku, generalnemu 

direktorju Danfoss Trate in višjemu podpredsedniku Danfossove poslovne enote Controls. 

Pred tem se je s člani upravnega odbora združenja srečala ministrica Alenka Smerkolj in 

poudarila, da bo strategija razvoja Slovenije nared za javno obravnavo. 

Člani upravnega odbora Združenja Manager so se pred volilnim Občnim zborom sestali z 

ministrico Alenko Smerkolj, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ki je 

predstavila okoliščine nastanka dokumenta Vizija Slovenije 2050. Ob predstavitvi so se 

soočali z veliko gneva in negativizma, predvsem so se Slovenci obregnili ob zapis, da smo leta 

2050 srečni ljudje. »Slovenci smo razočarani, to pa za seboj prinaša cinizem. Zato najprej 

popljuvamo, ker je to najlažje,« je dejala Smerkoljeva. Ministrica je pojasnila, da se v vladi 

sedaj aktivno ukvarjajo s pripravijo strategije razvoja Slovenije, ki bo podprla uresničevanje 

vizije, ki temelji na petih osnovnih elementih: učenje za življenje, inovativna družba, 

zaupanje, kakovostno življenje in identiteta. Napovedala je, da bodo strategijo do julija dali v 

obravnavo. Managerji so ob tem spodbudili naj vlada gospodarstvenike vključuje že v proces 

priprave strategije.  

Nov triletni mandat dosedanjemu predsedniku Aleksandru Zalazniku  

Člani in članice Združenja Manager so na Občnem zboru potrdili nov triletni mandat 

dosedanjemu predsedniku združenja Aleksandru Zalazniku, generalnemu direktorju Danfoss 

Trate in višjemu podpredsedniku Danfossove poslovne enote Controls. V programu je 

izpostavil nadaljevanje uspešnega dela iz preteklega mandata: »Verjamem, da je osnovna 

naloga managerjev  z inovativnostjo in učinkovitostjo zagotavljati stalno rast dobička in 

denarnega toka, kar omogoča razvoj družb, nova vlaganja in nova delovna mesta. Težiti 

moramo k temu, da bodo družbe, ki jih vodimo, po doseženi rasti in stopnji dobička med 

najboljšimi podjetji v Evropi in v svetu.«  

Obenem si za cilj drugega mandata postavlja, da Združenje Manager postane pomembna 

platforma povezovanja in pomaga pri rasti posameznih družb ter slovenskega gospodarstva. 

Nalogo države v odnosu do gospodarskih družb vidi predvsem v tem, da ustvari konkurenčno 

gospodarsko okolje, v katerem bo tako domačim kot tujim poslovnežem enostavnejše 

poslovati. »Slovenija je država z veliko kakovostjo življenja. Managerji lahko veliko 

pripomoremo k temu, saj smo odgovorni za dobičkonosno rast družbe,« je dodal. 



Zalaznik je manager z več kot 20-letnimi izkušnjami v globalnem okolju. Je 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. 

Danfoss Trata je pod njegovim vodstvom 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. 

Zalaznik je od leta 1998 član Združenja Manager, predsednik Združenja Manager je prvič 

postal leta 2014.   

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

manager.si 

Foto: Katja Kodba, Združenje Manager 
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