
Mag. Katja Kraškovic, direktorica in dekanja Fakul-
tete za podjetništvo GEA College, je po opravljenem 
magisteriju iz financ najprej delovala v podjetjih 
Poteza in KD Group. Po desetletju dela v financah 
je svojo karierno pot preusmerila v izobraževanje 
perspektivnih bodočih vodij in danes na GEA Col-
lege, vodilne zasebne poslovne šole v Sloveniji, 
uspešno prispeva k izboljšanju učnih izkušenj in 
poslovnih veščin novih generacij. Za obilico izzivov 
skrbi tudi v zasebnem življenju, saj je strastna po-
potnica, navdušenka nad motociklizmom ter adre-
nalinskimi športi.

Gospa Kraškovic, v svoji karieri nizate zanimive 
prebojne uspehe. Od investicij, borze do izobra-
ževanja in ustvarjanja zanimivih razvojnih progra-
mov podjetništva, če naštejemo le nekatere. Kako 
bi našim bralcem predstavili formulo za uspešno 
motiviranje ljudi, saj nihče ne more uspevati sam?

Formule, ki bi jo lahko zapisala s kakršnimi koli 
znaki, simboli ali številkami, žal nimam. Verjamem 
pa v vztrajnost in učinkovito delo, v katerega vedno 
vključim celotno srce in vero v dosego cilja. Pripra-
vljena sem veliko delati, včasih več od drugih. A 
poslovni uspehi nikoli niso plod posameznika, vedno 
za njimi stoji dobro uglašena ekipa. Ko se združijo 
srčni in strastni posamezniki, ki s pogumom in nav-
dušenjem sledijo svojim sanjam, je mogoče prav vse. 

Pogovarjali smo se s predsednico  
uprave, dekanjo in direktorico Fakultete  
za podjetništvo GEA College, ki nam 
je predstavila načine izobraževanja 
bodočih vodij in svoje poglede na 
uspešnega vodjo.

ZNANJE ZA 
POVEZOVANJE 
V CELOTO

INTERVJU S KATJO KRAŠKOVIC

Povezani smo vedno močnejši.

Pred kratkim smo zasledili, da ste sklenili partner-
stvo z University of New York in Prague (UNYP) 
in pripeljali prestižni MBA program. Nam lahko 
kaj več poveste o tem? Kakšne so ambicije, zgledi 
in kako močno je zanimanje?

To je zagotovo naš največji projekt, ki ga začne-
mo izvajati letošnjo jesen. V partnerstvu z Univer-
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sity of New York in Prague, največjo poslovno šolo, 
ki poučuje v angleškem jeziku na Češkem, smo 
zasnovali odličen MBA program z namenom izo-
braževanja in opolnomočenja bodočih voditeljev. 
Študij, ki ga bodo vodili tuji predavatelji z bogatimi 
akademskimi in podjetniškimi izkušnjami, je zna-
čilno mba-jevsko usmerjen v pridobivanje uporab-
nega znanja. Namenjen je predvsem srednjim 
ravnem menedžerjev (middle management), neod-
visnim svetovalcem in skrbnikom ključnih strank 
s tremi do petimi leti delovnih izkušenj. Poudarek 
študija je na učenju vodenja in ključnih medosebnih 
veščin, kot so komunikacija, samozavest, delovna 
etika, govorica telesa, sodelovanje, pogajanje, reše-
vanje konfliktov in še nekatere druge. 

Naše ambicije so visoke, pa vendar radi delamo 
intenzivno, tudi v majhnih skupinah in tako bo tudi 
pri tem programu. Zanimanja je veliko, kmalu bomo 
imeli tudi prvi informativni dan. V tem pogledu 
skušamo doseči čim več potencialnih interesentov 
in jim predstaviti prednosti našega MBA študija. 
Ena takih je zagotovo povezava dveh institucij 
oziroma partnerja iz tujine. Povezani smo vedno 
močnejši.

ne in osebne rasti, ki pogojujeta tako trajnost kot 
odgovornost in integriteto raznolikih skupnosti, ki 
tvorijo podjetja in organizacije. 

Na trg dela vstopajo »milenijci in y generacija. 
Kako se na GEA Collegu prilagajte drugačnim 
vrednotam, ki jih mlajše generacije soustvarjajo?

Vznemirljivo je biti del novih generacij, se od 
njih učiti, spremljati njihov razvoj, kar od nas zah-
teva, da smo ves čas sodobni, budni in usmerjeni v 
prihodnost. Zelo veliko pozornosti namenjamo tudi 
stikom z gospodarstveniki in podjetniki, saj so ti 
najboljši vir informacij, kakšne kadre trg potrebuje. 
Tako kot izobraževalna institucija sproti spremlja-
mo in prepoznavamo, kako izobraziti, usmeriti in, 
če želite, navdihniti mlade generacije. 

Prav tako skrbimo, da smo programsko sveži in 
aktualni. Saj to je vendarle smisel poslovne šole, 
mar ni? Naša naloga je tudi, da znamo predvideti 
potrebe trga ter tako mladim omogočiti, da so s 
svojimi vrednotami, ki se seveda z vsako novo ge-
neracijo nekoliko spremenijo, konkurenčni, dobro 
opremljeni in pripravljeni na izzive, ki jih čakajo v 
karieri in življenju.

Bi pa kot zanimivost omenila veščine, ki jih 
World Economic Forum postavlja med najpomemb-
nejše za leto 2020. To so kreativnost, kritično raz-
mišljanje, reševanje problemov, upravljanje z ljudmi 
ter koordiniranje. Vse te skušamo svojim študentom 
približati, da jih čim prej usvojijo. 

Na GEA College je zelo popularen program »Di-
gitalni marketing«. Koliko diplomantov pričaku-
jete v naslednjih letih?

Program je zelo priljubljen, ja. Veseli me, da 
študentke in študentje prepoznajo karierne prilo-
žnosti, ki jih program oziroma panoga ponuja ter 
se odločijo za ta študij. Študij sicer ni preprost, a 
sem prepričana, da s svojo uporabnostjo in kako-
vostjo upraviči odločitev zanj. 

Trg sporoča, da so potrebe po teh kadrih vedno 
večje in veseli me, da tudi zaradi naših programov 
študentke in študentje lažje pridejo do kariernih 
priložnosti. Izvajamo namreč tudi mednarodni 
program Strokovnjak digitalnega marketinga, ki je 
morda bolj primeren za tiste, ki se z digitalnim 
marketingom že ukvarjajo, a jim primanjkuje do-
ločenih znanj. Podatek, da kar 81 odstotkov udele-
žencev po pridobitvi certifikata napreduje v službi, 
je dovolj zgovoren in lahko ga razumemo kot rele-
vantnega tudi v primeru študija na programu Digi-
talni marketing, kamor se vsako študijsko leto 
vpiše novih 20 do 30 študentov.

Vsekakor pa kreiramo tudi nove programe, ker 
verjamemo, da je še veliko priložnosti na področju 
izobraževanja za poklice prihodnosti. 

Kaj pa vodenje? Kakšen tip vodenja je za vas ide-
alen in koga bi izpostavili kot referenco ali avtori-
teto na tem področju?

Meni je najbližje način delovanja »lead by 
example«, ker to pomeni, da s svojim delovanjem 
daješ zgled in ne govoriš, kaj boš naredil, ampak 
narediš, kar poveš.

Družba znanja je pravzaprav tisto, k čemur stre-
mimo vsi. Vse več je pozivov k ohranjanju okolja, 
saj klimatske spremembe zares spreminjajo sliko 
sveta. Kako se v samem študijskem procesu prila-
gajate drugačnemu trgu, ki vse bolj kliče po etičnih 
intervencijah in t. i. trajnostni ekonomiji?

Kot izobraževalna ustanova svoje poslanstvo 
seveda vidimo v tem, da pomagamo izobraziti po-
slovneže, podjetnike in voditelje, da bodo s svojim 
delovanjem ne zgolj poskrbeli za svojo dobrobit ali 
dobrobit svojih zaposlenih, temveč, da bodo s svo-
jim delovanjem v čim večji meri skušali prispevati 
k ohranjanju okolja ter planeta, na katerem živimo. 
V študijskih programih se področja t. i. trajnostne 
ekonomije dotikamo z različnih zornih kotov. Od 
krožne ekonomije, okoljske problematike, navse-
zadnje tudi etike in morale, ki je pogoj za ustrezno 
delovanje ljudi in učenju novih poslovnih modelov, 
ki temeljijo na trajnosti. Navsezadnje pa se v času 
študija študenti spoznajo in tudi sodelujejo z več 
uspešnimi podjetji, ki jim skrb za ohranjanje okolja 
in trajnost nikakor nista tuji. Verjamemo v učenje 
z zgledom. Poleg omenjenega pa smo pripravili tudi 
nov izbirni predmet Podjetniške trajnostne inova-
cije, s katerim svoje študente želimo še bolj spod-
buditi v smeri trajnosti in inovativnosti. Trajnostna 
ekonomija ne nazadnje od vsakega od nas zahteva, 
da se poglobimo vase in začnemo pri sebi. Zato 
namenjamo pri študiju velik poudarek temi poslov-
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Meni je najbližje način delovanja »lead by exam-
ple«, ker to pomeni, da s svojim delovanjem daješ 
zgled in ne govoriš, kaj boš naredil, ampak narediš, 
kar poveš. Tisto, kar pričakujem od svojih sodelav-
cev, pričakujem najprej od sebe in gotovo sem zelo 
zahtevna (vsaj kolikor mi drugi poveste). Pomemb-
no mi je, da skušam v vsaki situaciji delovati kon-
sistentno, pošteno, nepristransko in iskati skupne 
rešitve. Vsekakor je treba pri vodenju delati na sebi 
in na medsebojnih odnosih. Grajenje odnosov in 
medsebojno spoštovanje in razumevanje je ključ do 
uspešnega tima. Idealno bi bilo, če bi lahko tip 
vodenja prilagodili posamezni situaciji, času, v 
katerem delujemo, in posameznikom v timu, vendar 
je to velikokrat težko doseči. Pri tem ne gre samo 
za znanje in zavedanje, ampak tudi za karakterne 
lastnosti in časovno komponento, ki velikokrat ne 
dopušča prilagoditve ali spremembe. 

Veliko posameznikov poznam, ki so lahko refe-
renca in so mi vzor pri vodenju v določenih situa-
cijah. Ne poznam pa nikogar, ki bi bil v eni osebi v 
vseh situacijah, ki se ti pri vodenju odpirajo, tako 
dober, da bi ga lahko izpostavila. Čeprav velikokrat 
delujem, kot da sem bolj individualist kot timski 
igralec, pa verjamem, da lahko timsko vodenje 
podjetja ali institucije prinesejo najboljše rešitve in 
najboljše rezultate. Še posebej, če so v upravi ozi-
roma timu, ki vodi, pravi ljudje. To izkušnjo že imam 
in tudi zdaj smo na dobri poti, da to dosežemo.

Ste članica SBC, kaj dobrega nam po vaši presoji 
takšni klubi prinašajo?

Mislim, da je osnovni namen vseh klubov mre-
ženje. Vezi, ki se stkejo, partnerstva, ki se začnejo, 
izkušnje, ki se izmenjajo, in podpora, ki jo slišiš ob 
druženju z ostalimi člani, imajo nedvomno poseb-
no težo in nikjer drugje jih ne moreš dobiti. Tu tudi 
dobimo veliko boljši vpogled v potrebe trga in 
podjetnikov, kar nam bolje pomaga razumeti, s 

Grajenje odnosov in medsebojno 
spoštovanje ter razumevanje je 
ključ do uspešnega tima. 

katerimi znanji in veščinami izobraziti študente. Z 
druženjem se bolje spoznavamo in tako lahko pod-
jetnike in podjetnice tudi povabim v razred kot 
goste, kjer s svojimi izkušnjami, znanjem in strastjo 
navdušijo študente, kar verjamem, da je velika 
dodana vrednost. Bi si pa želela še več tovrstnega 
vključevanja, saj je kultura povezovanja v različne 
poslovne klube v Sloveniji še vedno relativno nizka 
oziroma se ne znamo s klubi poistovetiti in biti 
ponosni, da smo njihovi člani. 

SLOVENSKI KADROVSKI 
KONGRES 2020
16. in 17. april 2020, GH Bernardin, Portorož

Paradoksi sedanjosti 

www.skkongres.si

#loveHR

Koliko smo Slovenci zares podjetni, koliko iznaj-
dljivi in kolikokrat nas »sreča poboža«?

Slovenci smo pregovorno pridni, čeprav menim, 
da pridnost ni dovolj, biti moramo tudi učinkoviti. 
Sama rada rečem, da smo podjetni in iznajdljivi. 
Samo poglejte okoli sebe, koliko uspešnih podjetij 
imamo, koliko mladih se odloča za to čudovito 
karierno pot. To je vsekakor odlično za celotno 
okolje, tako mikro kot makro. Nemalo je pobud za 
razvoj podjetništva že v mlajših letih, si pa želim, 
da bi jih bilo v prihodnje še več. Morda bi veljalo 
razmisliti, kako podjetništvo približati že srednje-
šolcem. Veljalo bi razmisliti tudi o tem, da se piše 
in govori o več uspehih kot neuspehih. Mogoče bi 
lahko mediji v svojih oddajah dnevno prestavili 
pozitivne dogodke podjetij / podjetnikov, ki so se 
zgodili, namesto ponavljanja negativnih novic in 
napak. Seveda pa sta sreča in iznajdljivost zagotovo 
pomembni »sestavini«, o katerih se pogosto govori 
tako v podjetništvu kot v življenju – a jaz še raje 
stavim na inovativnost, drznost, drugačnost in 
podjetnost! Potemtakem uspeh in prepoznavnost 
ne bosta izostala.
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