
                               
 

vabi na 8. HRM konferenco za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb. 

Na konferenci bodo predstavljene aktualne kadrovske teme. Vsebine bodo podprte s številnimi dobrimi 
praksami s strani kadrovskih strokovnjakov iz finančnih družb. Skupaj bomo odgovorili na vaša odprta 
vprašanja ter vam predstavili sodobne kadrovske pristope, ki pomembno prispevajo k učinkovitemu 

poslovanju vsake finančne družbe. 
 
 
 

  
                                                                                

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 
08.30 – 08.55 Sprejem udeležencev 
08.55 – 09.00    Otvoritev konference s strani predsednika uprave Vzajemne, Zdravstvene zavarovalnice,  

d. v. z., g. Aleša Mikelna, MBA 
 
S SKRBNIM RAVNANJEM Z LJUDMI DO UČINKOVITEGA POSLOVANJA 
 
09.00   Razvoj učeče se organizacije – učinkovit način odzivanja na izzive okolja, 

Neža Sermek Milić, POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d. d. 
 
09.30 Razvoj vodenja – ključni izziv kadrovskih strokovnjakov, 

mag. Jelica Lazarevič Lajovic, Vzajemna, Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 

  

10.00  Zdravi, zadovoljni in zavzeti, 
Duša Lindtner, Zavarovalnica Triglav, d. d. 

 
10.30  Odmor 
 
11.15    Sreča pri delu in njen vpliv na učinkovitost zaposlenih, 
 Rudi Tavčar, Zavod Mirabi 
 
11.45 Tveganja zaposlenih in priprave na Solventnost II z vidika kadrov, 
 mag. Andrej Šercer, Vzajemna, Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.  
 
12.15 – 12.30 Razprava in zaključek 
  

Kdaj: 10. april 2015 
Kje: Vzajemna, Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., 
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana (4. nadstropje) 
Moderator: Barbara Luckmann Jagodič, Zavarovalnica 
Triglav, d. d. 
Kotizacija: 100,00 € z DDV. Kotizacijo plačajte na naš 
poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 
323, sklic na št. 00 066. Po prejemu nakazila vam 
bomo izstavili račun. 
Kontakt: E: ana.lozar@zav-zdruzenje.si;  
T: 01/300 93 92; F: 01/473 56 92 

Prijave in odjave: Vašo pisno prijavo 

pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 27. 

marca 2015. Prijave sprejemamo po pošti, 

elektronski pošti ali faksu. Skrajni rok za 

morebitno pisno odjavo je 2. april 2015.  

V primeru, da se boste odjavili tri dni pred 

seminarjem, vam bomo zaračunali 

administrativne stroške v višini 30 odstotkov 

kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo 

kotizacijo v celoti zaračunali. 

 



PRIJAVNICA 

DRUŽBA: __________________________________________________________________________ 

NASLOV DRUŽBE: ____________________________________________________________________ 

ID ZA DDV: _________________________________________________________________________ 

ZAVEZANEC ZA DDV (obkrožite):   da  ne 

   

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA   E-naslov 

  
  
  
  
  

 


