
 
 
 
 

 
 
 

Slovensko zavarovalno združenje organizira v sodelovanju z Odborom za izobraževanje 
in pod pokroviteljstvom družbe PRAGMA, kadrovsko svetovanje, d. o. o., Koper, 

 
3. HRM konferenco za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb. 

 
Na konferenci bomo izmenjavali izkušnje o organizacijskih vlogah, vodenju in motiviranju 

različnih generacij ter dobrih praksah na HRM področju. 
 

 
KRAJ, ČAS Ljubljana (Gospodarsko razstavišče, d. o. o., Dunajska cesta 18, 

dvorana Urška), sreda, 31. marec 2010. 
 
PROGRAM  08.30 - 09.00  Registracija in sprejem udeležencev 

09.00 - 09.15  Otvoritev konference in pozdravni nagovor mag. Mirka 
 Kaluže, direktorja Slovenskega zavarovalnega 
 združenja, g. i. z. 
09.15 - 10.45  Od delovnih mest k organizacijskim vlogam ali kako je 

kraljevič izbral Pepelko 
  Egon Tomažič, Pragma, d. o. o., Koper 
1 0.45 - 11.00  Odmor 
11.00 - 12.30  Vodenje in motivacija različnih generacij  
 Željko Ćurić, dr. med., O. K. Consulting, d. o. o., 

Ljubljana 
1 2.30 - 13.30  Kosilo 
13.30 – 14.00  Lekove zvezde, predstavitev dobre prakse podjetja Lek, 

d. d., Nataša Kragolnik, Mojca Duhovnik in Katja 
Pruša 

14.00 – 14.30 Model kompetenc za vodje, predstavitev dobre prakse 
Zavarovalnice Triglav, d. d., Klemen Brenk 

14.30 – 15.00 Razprava, povzetek in zaključek konference  
 Dragana Prijanovič, Zavarovalnica Tilia, d. d.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDAVATELJA  
 
Egon Tomažič, univ. dipl. sociolog, od leta 1990 svetovalec na področju razvoja človeškega 
kapitala. Je direktor lastnega svetovalnega podjetja PRAGMA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., 
Koper. Njegova specialnost je pomoč velikim in malim podjetjem pri izgradnji sistemov 
vodenja in razvoja kadrov. Trenutno se največ ukvarja z ocenjevanjem osebnostnih lastnosti 
zaposlenih kot pomembnem faktorju za napovedovanje njihove bodoče uspešnosti na delu. 
Osnovno ocenjevalno orodje, ki ga pri tem uporablja je FTK© test karakterja, ki ga je razvil 
sodelavec Andrej Frančeškin. Objavil je večje število člankov, najpogosteje v poslovnem 
časniku Finance in Bančnem vestniku. 
 



Željko Ćurić je po poklicu zdravnik in je soustanovitelj ter direktor projektov podjetja  O. K. 
Consulting, d. o. o., Ljubljana. V letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. 
Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične  
psihoterapije. Njegovo delovno področje obsega individualna in skupinska svetovanja, 
izobraževanja, usposabljanja in treninge na področju poslovne in športne psihologije ter 
psihoterapije. Gospod Željko Ćurić svetuje tudi Specialni enoti Policije pri zahtevnih 
pogajanjih v kriznih situacijah. 
 
Konferenco bo moderirala Dragana Prijanovič, univ. dipl. ekon., vodja oddelka za 
izobraževanje pri Zavarovalnici Tilia, d. d., z več kot 20 letnimi izkušnjami v zavarovalništvu. 
Zadnja leta se aktivno vključuje v delo Slovenskega zavarovalnega združenja, g. i. z., kjer 
sodeluje kot izpraševalka na preizkusih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja, in je že peto leto predsednica odbora za izobraževanje. 

 
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 in motiviranje zaposlenih vsakodnevni izziv. 
 
KOTIZACIJA Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 150 EUR za 

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

 
PRIJAVA UDELEŽBE Izpolnjene prijavnice pričakujemo najpozneje do srede, 24. marca 

2010, na naslov: Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 
Železna cesta 14, 1001 Ljubljana, faks 01 473 56 92 ali e-pošta 
tanja.trampuz@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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3. HRM konferenca za delavce zavarovalnic in 
ostalih finančnih družb 

Ljubljana, 31. marec 2010 
 

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 srede, 24. marca 2010, 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.trampuz@zav-zdruzenje.si. 

 

KOTIZACIJA: 

Kotizacija (udeležba na konferenci, delovno gradivo, kosilo in napitki med 
odmoroma) znaša za posameznega udeleženca  150 EUR z vključenim DDV. 

 
PLAČILO:  

Celotni znesek (kotizacijo z DDV-jem) v višini 150 EUR bomo plačali na račun 
Slovenskega zavarovalnega združenja, g. i. z., št. 02083-0014878323, NLB, d. d., 
najkasneje do vključno 24. marca 2010. 

 

___________________ ___________________ 
 Kraj in datum                                                                   Podpis odgovorne osebe 

 Žig 
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