
4. generacija

oktober 2010 - maj 2011

Vesna Barbalić
Slovenija

mentorica: Nina Orehek

Slaviša Cvijić
Slovenija

mentor: Matjaž Peterka

Damijana Šlogar
Slovenija

mentorica: Mojca Reven

Darja Turjan
Mercator–Emba, Slovenija

mentorica: Darja Jamnik

Armin Odžačkić
Bosna in Hercegovina

mentorica: Senita Sadiković

Andrej Grdiša
Slovenija

mentorica: Ksenija Bračič

Ivica Jevtić
Srbija

mentor: Zlatko Mulec

Klemen Medved
Mercator–IP, Slovenija

mentor: Stanislav Brodnjak

Matjaž Skale
Slovenija

mentor: Marko Cedilnik

Maja Bitenc
Slovenija

mentorica: Katja Mihelič

Samo Levačič
Slovenija

mentorica: Andreja Cedilnik

Nika Šimnovec
Slovenija

mentor: Matjaž Peterka

Maja Markova
Slovenija

mentorica: Andreja Cedilnik

Marija Čizmar
Srbija

mentorica: Mateja Orešnik

Nina Knez
Slovenija

mentorica: Alenka Klemenčič

Rok Črepinšek
Intersport, Slovenija

mentorica: Mojca Avšič

Sara Lorenz
Slovenija

mentor: Erik Renko

Tina Elikan
Slovenija

mentor: Miha Abrahamsberg

Uroš Jambor
Slovenija

mentorica: Manja Stržinar

Saša Purić
Hrvaška

mentorica: Vera Aljančič Falež

Saška Štubler
Slovenija

mentor: Rok Zupančič

Urška Bizjak
Slovenija

mentorica: Aleksandra Kocmut

Andrej Juričko
Slovenija

mentor: Emil Pavšič

Krešimir Romić
Hrvaška

mentor: Tomislav Bagić

Marko Črnivec
Slovenija

mentor: Boštjan Leskovar

Rok Dolenc
Slovenija

mentorica: Melita Kolbezen

Tanja Štepic
Slovenija

mentorica: Nives Rudolf



Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, dragi sodelavke in  sodelavci!

Iskreno vam čestitam, ker ste bili izbrani v program usposabljanja, namenjen Mercatorjevim 
sodelavkam in sodelavcem s prepoznanim razvojnim potencialom. V izrazito storitveni 
panogi, kot je trgovina, so ljudje najpomembnejši. Na svoje kadre  smo v Mercatorju posebej 
ponosni, saj so ključni dejavnik naših konkurenčnih prednosti. 

Skupina Mercator je v zadnjih letih zrasla v eno najuspešnejših v regiji, Mercator je prvi 
ali drugi trgovec že na štirih trgih, kjer deluje, predstavljamo največjega zaposlovalca 
v Sloveniji, na novih trgih pa utrjujemo položaj zaupanja vrednega partnerja. Naša vizija 
je zelo jasna in konkretna: biti prva izbira ljudi pri nakupu izdelkov za vsakdanjo rabo v 
gospodinjstvu in za dom. Za njeno uresničevanje pa moramo vsak dan premagati številne 
izzive, imeti veliko strokovnega znanja, sposobnosti in motivacije. Zato razumemo naložbe v 
znanje zaposlenih kot večanje intelektualnega kapitala, ki ga visoko cenimo. Mercatorjeva 
poslovna akademija z izbranim programom, ki ga vodijo priznani akademiki, Mercatorjevi 
vodilni sodelavci in zunanji svetovalci iz Slovenije in tujine, pa je pomemben dejavnik za 
zagotavljanje našega skupnega uspeha.

Udeleženke in udeleženci Mednarodne poslovne akademije Mercator ste v družbi najboljših. 
Predstavljate potencial vodilnih sodelavcev, ki se bodo že jutri spopadali z novimi izzivi na 
zelo konkurenčnih trgih. Zaupamo vam, da znate in zmorete postati vrhunski strokovnjaki 
na svojih področjih in ambasadorji znanja v naši družbi in širšem okolju.

Želim vam uspešno poslovno pot v Skupini Mercator.

       Mag. Žiga Debeljak
 Predsednik uprave

Programski vodja Mednarodne poslovne akademije Mercator
prof. Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Dr. Janez Prašnikar je redni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti in programski vodja 
magistrskega programa iz Poslovodenja in organizacije, oboje na rednem in izrednem 
študiju. Raziskuje na področjih mikroekonomije in poslovne ekonomike, gospodarstev na 
prehodu, obnašanja podjetij, trga dela in menedžmenta sprememb. Dr. Prašnikar je avtor 
številnih člankov in knjig. Je član uglednih mednarodnih organizacij. Bil je predsednik in 
član nekaj nadzornih svetov slovenskih podjetij. Je tudi predsednik programskega odbora 
Poslovne konference Portorož.

 22. in 23. oktober 2010
Strateški pogled na poslovanje trgovskih podjetij v procesu globalizacije
Nosilca: mag. Žiga Debeljak, prof. dr. Janez Prašnikar

Strateško umeščanje v procesu globalizacije
dr. Janez Prašnikar, EF 

Razvijanje sposobnosti za mednarodno rast v primeru TESCO 
Ben Miller, Institut of Grocery Distribution, London 

Konkurenčne prednosti in strateško umeščanje Mercator, d.d.
mag. Žiga Debeljak

*Večerni program: Projektne naloge, dr. Janez Prašnikar, EF in mentorji 
projektnih nalog

12. in 13. november 2010
Obnašanje potrošnikov in strateško umeščanje trgovskih podjetij
Nosilki: mag. Mateja Jesenek, prof. dr. Irena Vida

Odzivi porabnikov na prodajnem mestu
dr. Irena Vida, EF

Trženjski izzivi v panogi izdelkov za vsakdanjo rabo 
mag. Mateja Jesenek

Segmentiranje potrošnikov in trženjske strategije trgovskih podjetij
mag. Darko Dujič

Trženjska strategija in upravljanje lastnih znamk v Skupini Mercator
mag. Mojca Avšič

Upravljanje globalnih nabavnih virov
Milena Štular

*Večerni program: kratka predstavitev trga Srbije (udeleženci)
Razgovor z vodilnim iz družbe Mercator–S, d.o.o.

10. in 11. december 2010
Zaposleni trgovskega podjetja so ključni deležniki za izvajanje uspešne 
trženjske strategije 
Nosilki: mag. Vera Aljančič Falež, prof. dr. Nada Zupan

Kontingenčni pristop k strategiji podjetja  in vloga kadrovske funkcije
dr. Nada Zupan, EF

Kadrovska funkcija v trgovskem podjetju 
Johanna Guerin, Fit for Future Ltd

Kadrovska strategija in njeno izvajanje v Mercator, d.d
mag. Vera Aljančič Falež

*Večerni program: kratka predstavitev trga Hrvaške (udeleženci)
Razgovor z vodilnim iz družbe Mercator–H, d.o.o. 

14. in 15. januar 2011
Optimiziranje procesov v trgovini na drobno 
Nosilca: Peter Zavrl, prof. dr. Maja Makovec Brenčič

Organizacijska struktura mednarodnega podjetja Skupina Mercator 
in posnetek poslovnih procesov 
Majda Fartek 

Optimiziranje procesov v operativni dejavnosti Mercatorja
Peter Zavrl

Povezanost marketinga, komerciale, maloprodaje in veleprodaje
Jože Sadar 

Informacijska tehnologija kot podpora za učinkovito izvajanje 
procesov v Skupini Mercator, d.d.
Andrija Derežić

*Večerni program: kratka predstavitev trga BiH (udeleženci)
Razgovor z vodilnim iz družbe Mercator –BH, d.o.o.

11. in 12. februar 2011
Skupina Mercator – matično podjetje in odvisne družbe v tujini 
Nosilki: mag. Stanka Čurović, prof. dr. Maja Makovec Brenčič

Matično podjetje in odvisne družbe v Skupini Mercator
mag. Stanka Čurović 

Mednarodno podjetje: odnos med matičnim podjetjem in odvisnimi 
družbami v tujini
dr. Maja Makovec Brenčič, EF

Vloga vodij za uspešno poslovanje
mag. Bojan Erjavšek, Biro Praxis

*Večerni program: razgovor s prokuristi

18. in 19. marec 2011
Financiranje podjetja, obvladovanje tveganj in kontroling 
Nosilca: mag. Melita Kolbezen, prof. dr. Dušan Mramor

Financiranje podjetja
dr. Dušan Mramor, EF

Kontroling v Skupini Mercator–1. del
dr. Aljoša Valentinčič, EF 

Kontroling v Skupini Mercator–2. del
mag. Melita Kolbezen

Investicije in financiranje investicij v Mercator, d.d.
Dean Čerin in Matej Pirc

15. in 16. april 2011
Mednarodni managerji/strokovnjaki in njihova vloga 
Nosilca: mag. Marijana Jazbec, mag. Igor Maroša

Globalno podjetje in vloga mednarodnih managerjev/strokovnjakov
mag. Igor Maroša, AT Kearney in Robert Kotnik

Korporacijska kultura
mag. Marijana Jazbec

Imeti uspešen nastop 
Barica Blenkuš, MSc

NAMEN USPOSABLJANJA:

•	 izgradnja sposobnosti udeležencev za prevzemanje 

strokovnih in poslovodnih nalog v matičnem podjetju  

in /ali v tujini;

•	 razvoj medkulturne občutljivosti v komunikaciji in 

vodenju za delo na tujih trgih.

METODA USPOSABLJANJA:

•	 prevladujoča metoda je interaktivno delo med izvajalci 

usposabljanja in udeleženci ter študije primerov, notranji 

izvajalci pa bodo z udeleženci proučevali obstoječe 

rešitve in praktične izkušnje;

•	 udeleženci bodo pripravili kratke predstavitve aktualnih 

in perspektivnih tujih trgov, prav tako bodo izdelali 

skupinske projektne naloge, ki bodo obravnavale 

konkretne izzive v Mercator, d.d., v okviru proučevanih 

tem. Naloge bodo udeleženci usposabljanja na koncu 

predstavili upravi.

OBLIKA IN ORGANIZACIJA 

USPOSABLJANJA:

•	 osem modulov, ki so vsebinsko zaokroženi, vendar 

medsebojno povezani v celoto;

•	 vsak modul ima akademskega in strokovnega nosilca; prvi 

je z Ekonomske fakultete v Ljubljani, drugi iz Mercator, d.d. 

Med predavatelji bodo vodilni sodelavci iz Mercatorja ter 

profesorji in svetovalci iz Slovenije in tujine;

•	 moduli obsegajo 12–14 andragoških ur predavanj in 

delavnic ter 2-urno  razpravo o aktualni temi;

•	 Mednarodna poslovna akademija Mercator poteka v Sloveniji;

•	 organizacijska vodja je Saša Širca, projektna vodja v 

izvršnem področju Strateški kadri in korporacijska kultura.

PROGRAM OBSEGA:

•	 106 predavateljskih ur;

•	 5 večernih programov (predstavitev trgov 

in pogovori z gosti);

•	 1 dan predstavitve projektnih nalog;

•	 3–dnevno zaključno študijsko ekskurzijo

20. maj 2011
Predstavitev projektnih nalog in zaključek Poslovne akademije

Predstavitev projektnih nalog (udeleženci)

Zaključna študijska ekskurzija


