
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Člani Odbora za izobraževanje so podprli idejo Slovenskega zavarovanega združenja, da 
organizira  
 

HRM konferenco za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb, 
 

na kateri bo obravnavana strateška vloga HRM področja in učinkovitega dela z zaposlenimi. 
V zvezi s tem se bomo dotaknili tudi problematike absentizma, fluktuacije in pomena 

učinkovite informacijske podpore HRM področju. 
 

 
 
KRAJ, ČAS Ljubljana  (Gospodarsko razstavišče, Dunajska  18, dvorana 

Urška). 
 

Sreda, 17. september 2008, ob 9.00 uri.  
 
PROGRAM  

08.30 - 09.00  Registracija in sprejem udeležencev 
09.00 - 09.15  Otvoritev konference in pozdravni nagovor Mirka 
 Kaluže, direktorja Slovenskega zavarovalnega 
 združenja, g.i.z. 
09.15 - 10.15  Strateška vloga HRM funkcije (Iz žrtve v lovca)  
 dr. Aleksander Zadel  
10.15 - 11.00  Kaj lahko naredimo za večjo moč HRM v naših 

delovnih okoljih? (Moderirano skupinsko delo) 
 mag. Marjeta Novak 
11.00 - 11.15  Odmor 
11.15 - 12.30  Ali obstajata želeni absentizem in želena fluktuacija? 
 dr. Aleksander Zadel 
12.30 - 13.30  Odmor za kosilo, Restavracija Vinoteka 
13.30 - 14.45  Prenos v prakso: kako se lotiti nekaterih ključnih HRM 

izzivov v našem sektorju? (Moderirano skupinsko delo) 
 mag. Marjeta Novak 
14.45 - 15.00  Odmor 
15.00 - 15.45  Primer dobre prakse družbe Merkur, d. d. 
 Dr. Bor Rozman, Merkur, d .d. 
15.45 - 16.30  Primer dobre prakse PS Sava, d. d. 
 Jožica Faletič, Poslovna skupina  Sava, d. d.  
16.30 – 16.40  Povzetek in zaključek konference 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDAVATELJI Dr. Aleksander Zadel je doktor psihologije, zaposlen kot direktor 
Inštituta za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio. Obenem predava 
na Fakulteti za Management, Univerze na Primorskem, na 
področju vodenja, motivacije in čustvene inteligence. Kot 
svetovalca ga najemajo domača in tuja podjetja, ki jim pomaga pri 
projektih razvoja osebnih potencialov zaposlenih, razvoja tehnik 
vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih in 
managerskih potencialov zaposlenih.  

 
 Konferenco bo moderirala mag. Marjeta Novak, svetovalka in 

predavateljica, Humus, d.o.o. 
Komunikologinja mag. Marjeta Novak je deset let delovala kot 
samostojna strateginja in svetovalka v PR-projektih. Od leta 2000 
se posveča komunikaciji in odnosom na delovnem mestu, zlasti v 
večkulturnem okolju, ter moderiranju skupinskih procesov 
reševanja problemov. 

  
METODE DELA Konferenca je zasnovana dinamično in interaktivno; 

udeleženci so povabljeni, da na njej aktivno sodelujejo z 
vprašanji, idejami, dilemami in izkušnjami. 

 
NAMEN KONFERENCE Konferenca je namenjena delavcem finančnega sektorja, ki  delajo  
 na področju HRM, kot tudi vsem vodilnim, ki jim je učinkovito 

vodenje zaposlenih vsakodnevni izziv.  
 
KOTIZACIJA Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 100 EUR za 

posameznega udeleženca, 20 odstotni DDV je vključen v ceno. 
Kotizacija vključuje tehnično izvedbo, napitke med odmoroma in 
kosilo.  

 
PRIJAVA UDELEŽBE Izpolnjene prijavnice pričakujemo najpozneje do četrtka, 11. 

septembra 2008 na naslov: Slovensko zavarovalno združenje, 
g.i.z., Železna cesta 14, 1001 Ljubljana, faks 01 473 56 92 ali e-
pota tanja.fink@zav-zdruzenje.si. 

 
 Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je tri dni pred začetkom 

konference. Če se boste odjavili dva dni pred konferenco, vam 
bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov 
kotizacije. Če se boste odjavili pozneje, pa celotno kotizacijo. 

  
 
 
 

SLOVENSKO ZAVAROVALNO 
ZDRUŽENJE, GIZ 

 
 
Priloga: Prijavnica 
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HRM konferenca za delavce zavarovalnic in 
ostalih finančnih družb 

Ljubljana, 17. september 2008 
 

PRIJAVNICA 
 

Ime in priimek:  
Družba:  

Davčna številka:  
Naslov:  

Tel:  
Faks:  

E-mail:  
 
Za večje število oseb iste družbe, prosimo, prijavnico kopirajte. Prijavnica velja kot 
naročilnica. Prijavnico pošljite do vključno četrtka, 11. septembra 2008 na naslov: 
Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z., Železna cesta 14, 1001 Ljubljana, po 
faksu št.: 01 47 35 692 ali na e-naslov: tanja.fink@zav-zdruzenje.si  

 

KOTIZACIJA: 

Kotizacija (udeležba na konferenci, kosilo in napitki med odmoroma) znaša za 
posameznega udeleženca 83,34 € + DDV. 

 
PLAČILO:  

Celotni znesek (kotizacijo z DDV-jem) v višini 100 € bomo plačali na račun 
Slovenskega zavarovalnega združenja, g.i.z., št.  02083-0014878323, NLB, d.d., 
najkasneje do 12. septembra 2008. 

 

___________________ ___________________ 
 Kraj in datum                                                                   Podpis odgovorne osebe 

 Žig 
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